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PREFÁCIO

A honrosa tarefa de apresentar a obra DIREITO AGRÁRIO 
CONTEMPORÂNEO - POR NOVAS SUBJETIVIDADES, que reúne 
estudos e autores da maior relevância no pensamento agrarista, coube-
-me, a mim.

Muitos autores depositaram aqui pensamentos de indiscutível 
potencial para transformar a realidade social no campo.  Assim, a mis-
são de prefaciar esse livro, depositário de tal valor humanitário, tor-
na-se de grande responsabilidade, o que nos faz de pronto agradecer à 
confiança dada.

As reflexões aportadas pelos escritores foram promovidas a 
partir da delimitação de um campo de estudos pensado pelo que se 
tem denominado no universo acadêmico de Escola Goiana de Direito 
Agrário. A esfera delimitada como direito agrário, cujo mais impor-
tante centro de debates no nosso país é Programa de Pós-Graduação 
em Direito Agrário da UFG, volta-se a identificar, pensar e produzir 
soluções teóricas para os problemas jurídicos originários na agricultura 
no seu sentido mais amplo, consideradas pertencentes a ela as relações 
estabelecidas em torno da agrariedade e dos conflitos daí decorrentes, a 
agro- alimentação e a sociodiversidade.

Nesse universo de estudos, a primeira parte da obra apresen-
ta escritos referentes às comunidades tradicionais rurais em geral, as 
comunidades quilombolas rurais, os geraizeiros, os faxinalenses, os 
fundos de pasto, os caiçaras e as comunidades indígenas. A segunda 
parte por sua vez aborda os feminismos e a luta contra o patriarcado 
no campo. Para investigações de tal natureza se faz necessária uma 
visão transdisciplinar e o diálogo com muitas áreas do conhecimento, 
notadamente a antropologia, a sociologia, a ciência política, a histó-
ria. Isso permite a construção teórica capaz do perene interceder em 
favor dos direitos humanos e na proteção daqueles grupos que se en-
contram vulnerabilizados.



Falou-se assim sobre a inconstitucionalidade da Lei 12910 re-
ferentes às comunidades de fundo de pasto, dos indígenas e sua saúde, 
georreferenciamento, sobre defesa territorial quilombola e o Sistema 
de Informações Públicas Geográficas sobre Quilombos, sobre consulta 
prévia e a responsabilidade do Estado pela sua realização, sobre marco 
temporal e etnodesenvolvimento, criminologia verde, sobre terra, ter-
ra indígena, etnodesenvolvimento para quilombolas, povos de terreiro. 
Também sobre movimentos feministas, sobre a emancipação das mulhe-
res no campo, sobre o papel das mulheres na agroecologia e na agricultura 
familiar, sobre violência contra mulheres, sobre a Marcha das Margaridas 
enquanto expressão do ecofeminismo na América Latina e resistência 
das mulheres na agroecologia, Marcha das Margaridas. Discutiu-se sobre 
muitos temas e interesses.

Esse livro fala sobre pessoas que enfrentam, no dia a dia da labu-
ta, a guerra contra a expansão das fronteiras agrícolas e a força desigual 
da produção das commodities. Diz-se no livro sobre outras formas de es-
tar na natureza e prover a subsistência das vidas por meio da posse e a 
propriedade agrárias, agroecológicas, as atividades agroalimentar, extra-
tivistas e biotecnológicas, o etnodesenvolvimento, a natureza. Abordam-
se também conflitos e sofrimentos humanos.

 Enfrentando um campo teórico complexo, o livro procura con-
tribuir para uma revisão do direito agrário e de seus referenciais teóricos 
e metodológicos.  Esse objetivo é alcançado em inúmeras ideias aporta-
das pelo universo de autores e autoras progressistas que se dedicaram a 
contribuir com o objetivo proposto pelos organizadores e organizadoras.

Tal ideário foi declinado no edital de chamada e na eleição dos 
muitos capítulos selecionados, o que permitiu, antes de tudo, a partir de 
refinada crítica, sob a forma de reflexão teórica, apresentar um grito em 
defesa das pessoas, das territorialidades e da natureza.

Uma boa leitura a todas e todos.
Goiânia, inverno de 2021.
Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega.
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 A DESFUNDAMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE 
PRIVADA COMO FUNDAMENTO JUSFILOSÓFICO 
PARA AS OCUPAÇÕES CAMPESINAS E 
RETOMADAS DE TERRAS PELOS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS

Carlos Eduardo Lemos Chaves1

José do Carmo Alves Siqueira2

 INTRODUÇÃO

A comunidade quilombola de Angelim III anunciou que, desde 
dezembro 2020, está em processo de retomada de terras que compõem 
parte do seu território tradicional, situadas no Sapê do Norte, região qui-
lombola entre os municípios de Conceição da Barra e São Mateus, no 
Norte do Espírito Santo, que eram ilegalmente ocupadas pela empresa 
Suzano (ex-Fibria e Aracruz Celulose) para o monocultivo de eucalipto 
(TAVEIRA, 2020).

O exemplo demonstra a incidência e atualidade dessas ações em 
busca da recuperação territorial (ALARCON, 2019), enquanto estratégias 

1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás – UFG (Bolsista CAPES). Especialista em Direitos Sociais do 
Campo pela Residência Agrária da UFG (Bolsista CNPq). Advogado associado 
à Associação de Advogados(as) de Trabalhadores(as) Rurais no Estado da Bahia 
– AATR. celchaves@gmail.com. http://lattes.cnpq.br/6097935253625961. https://
orcid.org/0000-0002-4687-4227.

2 Doutor em Direito pela Universidade de Brasília – UnB. Mestre em Direito pela 
Universidade Federal de Goiás – UFG. Professor Adjunto do Curso de Direito da 
UFG - Regional Goiás e do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da 
UFG – Regional Goiânia. Advogado. josedocarmoas@gmail.com. http://lattes.
cnpq.br/2363520289946658. https://orcid.org/0000-0002-6250-5288.
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político-jurídicas não contempladas nos compêndios que se irrogam na 
prerrogativa de encerrar, em si, as regras do direito. Tais práticas se reve-
lam como única ou última saída, para a retirada do direito, do âmbito da 
retórica ou do discurso impresso, para o mundo da satisfação das neces-
sidades reais dessas comunidades.

Este é o mote do presente artigo que, a partir de uma análise bi-
bliográfica, perpassa referenciais do Direito Agrário, das Teorias Críticas 
do Direito, da Sociologia, da Antropologia e do constitucionalismo 
contemporâneo, para traçar brevemente, em princípio, o percurso da 
transformação da terra em mercadoria e o resgate da sua função social 
(MARÉS, 2003, 2010). Resgate que não se realiza não apenas pelo texto 
constitucional, mas sobretudo na práxis dos movimentos que lutam para 
garantir-lhe efetividade para além do fulgor retórico da sua positivação 
enquanto direitos promessa (SIQUEIRA, 2016).

É justamente do descumprimento das formas constitucionais de 
distribuição do bem comum terra, seja mediante uma justa reforma agrária 
ou na previsão da demarcação de terras e territórios tradicionais, que des-
pontam as práticas pluralistas como manifestações jurídicas comunitárias 
(WOLKMER, 2001). Estas manifestações se expressam, mais das vezes, 
no conflito entre normatividades, que demonstra a existência do direito 
para além do Estado, afirmação política de luta pelo reconhecimento de 
direitos originários pautados numa jusdiversidade e, também, para além 
do conteúdo jurídico produzido pelo aparato estatal (MARÉS, 1998).

Ao se desfundamentar a propriedade privada da terra, há que 
se considerar a estrutura fundiária racista e excludente implantada no 
Brasil (ALMEIDA, 2018), junto à soma de esforços entre movimentos de 
luta pela reforma agrária e segmentos, étnica e racialmente, diferencia-
dos da sociedade, que chamam à responsabilidade de honrar os pactos 
pelos quais a comunidade política define as formas de repartição da terra 
enquanto bem comum: “Todo os bens duma sociedade são propriedade 
comum de todo nós, e cada um de nós tem o direito de não ser excluído 
duma parte desses bens” (GILBERT, 2015, n.p.).

A participação dos movimentos sociais e povos e comunidades 
tradicionais na construção do pacto constitucional lhes legitima, por den-
tro e por fora da burocracia estatal que estabelece, competencialmente, 
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intérpretes legais oficiais para, numa hermenêutica emancipatória, cons-
truir fundamentos jusfilosóficos para a atuação de cada força social no 
processo de interpretação pluralista da Constituição (HÄBERLE, 1997). 
Assim, por vezes, seguem extravasando os poros do monismo, ou da uni-
vocidade jurídica estatal, para deixar a marca da práxis constitucional, 
expressa nas lutas cotidianas, estampada também junto ao selo de legi-
timidade, ou mesmo de legalidade, que demarca o poder encerrado nas 
decisões judiciais.

 1. TERRA: BREVES APONTAMENTOS SOBRE PROPRIEDADE, 
  TERRITÓRIO E RACISMO

De acordo com Marés (2010), a terra é a grande provedora das 
necessidades humanas e sua apropriação privada, até mesmo na proposta 
de Locke, que inspirou o então nascente mercantilismo capitalista, era 
considerada um direito de uso, fundamentado pelo trabalho nela exerci-
do (LOCKE, 1994 apud MARÉS, 2003, 2010).

Se, na fase de acumulação pré-capitalista, a propriedade ou pos-
se da terra era, ainda, condicionada ao efetivo uso, sua transformação 
em mercadoria, pela individualização, absolutização e permissão da 
sua transferência a quem não a use, se deu na modernidade capitalista 
(MARÉS, 2010). Ao se atribuir à terra o caráter de um direito do pro-
prietário, argumentava-se que seria inevitável o seu uso, dado o interesse 
no lucro advindo da produção. Porém, sendo também incondicional esse 
uso, o seu não uso jamais resultaria na sua perda (MARÉS, 2010).

A revolução burguesa sacralizou e declarou inviolável o direito de 
propriedade (un droit inviolable et sacré), positivando os ideais da nova 
classe ascendente de liberdade e igualdade. A fraternidade, contudo, sai 
de cena após a tomada do poder, substituída pela segurança para a pro-
priedade, garantia do Estado para homens livre e iguais, apenas para en-
tre si contratar (MARÉS, 2003).

O Código Civil Napoleônico de 1804, por fim, agrega à proprie-
dade o direito de fazer e dispor das coisas de modo absoluto, de fazer e de 
não fazer, tornando a disposição e o contrato seus fundamentos inabalá-
veis até o início do século XX (MARÉS, 2010). A formação dos estados 
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nacionais, portanto, vem indissociada da sua função de “assegurar o di-
reito à liberdade individual, à igualdade formal - apenas perante a lei, não 
a material - e principalmente à propriedade privada” (ALMEIDA, 2018, 
p. 71), sem os quais não se celebrariam os contratos, não se estabelece-
riam mercados e, portanto, não haveria capitalismo.

Almeida (2018, p. 81) pontua, entretanto, que a assim chama-
da modernidade “não se esgota na racionalidade iluminista europeia, no 
Estado impessoal e nas trocas mercantis”, ela também traz em si o tráfico, 
a escravidão, o colonialismo, em paralelo às ideias racistas e, também, as 
práticas de resistência e ideias antirracistas formuladas por intelectuais 
negros e indígenas. De modo que, ainda em fins do século XVIII, o pro-
jeto de civilização iluminista, baseado em liberdade e igualdade, encontra 
sua grande encruzilhada, quando o povo negro escravizado do Haiti se 
revolta contra a colonização francesa que lhes negava tais valores supos-
tamente universais, culminando na proclamação da sua independência, 
em 1804, pela qual o país ainda “paga o preço pela liberdade que ousou 
reivindicar” (ALMEIDA, 2018, p. 22).

No Brasil, a Lei nº 601, de 1850, confirmou as sesmarias, que an-
tes condicionavam a propriedade da terra concedida pela Coroa ao seu 
uso efetivo, consolidando o modelo de injusta repartição da terra inau-
gurado com a exploração colonial latifundiária, monocultora e escravista 
aplicada no País (SILVA, 2008). Conhecida como Lei de Terras, além de 
legitimar as sesmarias existentes e todas as posses até então adquiridas, 
tal lei é também reconhecida por trazer “como agravante a onerosidade 
das terras devolutas e a colonização de trabalhadores estrangeiros, impe-
dindo duplamente o escravo já liberto e os que seriam livres mais tarde 
de adquirirem terra onde pudessem morar e trabalhar ou mesmo seu as-
salariamento” (TORRES, 2013, p. 35).

Mas, é quando a fome e as ideias socialistas ameaçam o capitalis-
mo, em finais do século XIX, que o pensamento liberal perde espaço para 
a intervenção do Estado na economia e, para salvar seu caráter privado 
sem alterar os fundamentos da propriedade da terra, inclui-se nas legis-
lações algumas obrigações ao proprietário (MARÉS, 2010). Para proteger 
a liberdade individual, liberdade formal, a propriedade e o cumprimento 
dos contratos, o Estado assume o papel de manutenção da ordem, ou 
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seja, do delicado equilíbrio necessário à sobrevivência de uma sociedade 
capitalista estruturalmente individualista e atomizada, em que os confli-
tos resultantes de seus antagonismos e contradições vão sempre aparecer 
(ALMEIDA, 2018).

A solução capitalista para manter a dimensão de mera reserva 
de valor da terra como mercadoria, negando ao direito de uso o reco-
nhecimento enquanto direito principal, foi incluir nos ordenamentos a 
mágica solução da produtividade, ao invés de repensar a distribuição 
de terras e alimentos (MARÉS, 2010). A propriedade, ainda absoluta, 
passaria a cumprir, então, a dupla função de “produzir matérias-primas 
e alimentos para baratear o custo da mão de obra e dos insumos in-
dustriais e gerar, com salários e rendas rurais, maior volume de consu-
mo para as mercadorias manufaturadas na indústria urbana” (MARÉS, 
2010, p. 189).

Contudo, esta tênue autonomia do Estado em relação à econo-
mia é sempre posta à prova pelas lutas políticas e sociais que se desen-
volvem no interior da sociedade capitalista, em que a questão da delimi-
tação territorial e da construção da nacionalidade não escapam à relação 
estrutural e histórica, não meramente funcional ou lógica, existente entre 
Estado, economia e racismo (ALMEIDA, 2018).

O racismo, como elemento estrutural e estruturante da socieda-
de brasileira, vez que integra sua organização econômica e política, vem, 
portanto, introjetado na herança de um passado colonial escravocrata 
que traz, na sua origem, instituições hegemonizadas por um grupo racial 
no poder que se utiliza dos mecanismos institucionais para impor seus 
interesses políticos e econômicos (Ibidem).

Há, contudo, uma certa porosidade a estas reivindicações que 
cria permissão para a permanência, no território, consoante elementos 
de nacionalidade determinados pelo direito, seja mediante a criação de 
guetos ou reservas para certos grupos sociais, mas também pelo “estabe-
lecimento de condições jurídicas para o reconhecimento de territórios 
e propriedades coletivas segundo a identidade do grupo” (ALMEIDA, 
2018, p. 78), contemplando na lei campesinos, quilombolas e indígenas 
e outras tantas categorias jurídicas genericamente tratadas por povos e 
comunidades tradicionais.
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É o que será visto na próxima sessão, que trata de avanços e lutas 
possibilitados pela Constituinte de 1987/1988, sobretudo, em relação a 
políticas fundiárias, mas que não deixam de demonstrar “como a nacio-
nalidade e a dominação capitalista se apoiam em uma construção espa-
ço-identitária que pode ser vista na classificação racial, étnica, religiosa e 
sexual de indivíduos como estratégia de poder” (HIRCH, 2010, p. 81-82 
apud ALMEIDA, 2018, p.78).

 2. CONSTITUIÇÃO, TERRA, TERRITÓRIO E PLURALISMO JURÍDICO

A função social da propriedade, constitucionalizada no início do 
século XX em muitos países, chegou tarde ao Brasil, reagindo à conver-
gência conflituosa das ligas camponesas e sindicatos rurais, nos anos 1950, 
e transformando a reforma agrária em questão política (PALMEIRA, 
1989). Em tese, trocando a velha tradição da Lei de Terras de 1850, de 
tratar a terra como mercadoria, pelo cumprimento da sua função social, 
mas permitindo a modernização sem reforma agrária, adotada pelo regi-
me do golpe militar de 1964 (DELGADO, 2005).

A Constituinte de 1987/1988 foi um palco de intensas mobi-
lizações e disputas que trouxeram, não só a constitucionalização da 
função social da propriedade no rol das garantias fundamentais (como 
cláusula pétrea), mas o reconhecimento da organização social e de di-
reitos originários dos povos indígenas sobre suas terras tradicionais; 
da propriedade das terras tradicionalmente ocupadas pelas comunida-
des quilombolas; e da proteção ao patrimônio representado pelas ma-
nifestações culturais destes e de outros grupos presentes do processo 
civilizatório nacional.

Marés (1998, p. 242) pondera que, mesmo “sem coragem para 
declarar-se um país multiétnico e pluricultural, a Constituição brasileira 
reconheceu a diversidade de organizações sociais, de costumes, de lín-
guas, de crenças e de tradições dos povos indígenas além do direito ori-
ginário sobre as terras que habitam”. Outros Estados já avançam para um 
constitucionalismo que, hoje, reconhece não só a multietnicidade e a plu-
ralidade cultural, mas também o pluralismo jurídico como fundamentos 
da nação, como a Bolívia, por exemplo (KUPPE, 2013).
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O Brasil se aferra, entretanto, à ideologia nacionalista de constru-
ção de discursos em torno da unidade do Estado, a partir de um imagi-
nário que remonta a uma origem ou identidade comuns – “somos todos 
brasileiros” – que pereniza “práticas de poder e de dominação converti-
das em discursos de normalização da divisão social da violência prati-
cada diretamente pelo Estado, ou por determinados grupos sociais que 
agem com o beneplácito estatal” (ALMEIDA, 2018, p. 77-78).

Neste sentido, não requer grande esforço perceber as maquina-
ções ruralistas que incutiram, mais uma vez, à função social, o sentido 
único da produtividade, no artigo 185 da Constituição Federal – CF, para 
isentar de desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e a mé-
dia propriedades e a que seja declarada produtiva (MARÉS, 2003, 2010). 
Paralelamente, os demais avanços constitucionais que implicam no re-
conhecimento de terras tradicionalmente ocupadas são constantemente 
atacados via sofisticadas interpretações conservadoras e mesmo retrógra-
das, a exemplo das tentativas de impor o marco temporal, de 5 de outu-
bro de 1988, às demarcações e titulações de terras indígenas e territórios 
quilombolas (CHAVES; MONTEIRO; SIQUEIRA, 2020).

Para enfrentar este cenário jurídico-político, que envolve propos-
tas de retrocessos legislativos em direitos socioambientais, desmonte das 
políticas públicas fundiárias pela via de cortes orçamentários e ocupa-
ção ideológica negacionista dos espaços institucionais, além do uso do 
judiciário como ferramenta para negar o Direito como efetividade, mo-
vimentos sociais e comunidades convergem para a “negação de que o 
Estado seja o centro único do poder político e a fonte exclusiva de toda 
produção do Direito” (WOLKMER, 2001, p. 15).

Ao descrever o Direito na sociedade moderna como emergen-
te de uma sociedade burguesa, que impõe o modo de produção capi-
talista, de hegemonia liberal-individualista, organizado pelo poder de 
um Estado soberano, Wolkmer (2001) reflete como estas estruturas se 
compatibilizam num paradigma marcado pelo monismo (univocidade) 
da estatalidade e da juridicidade oficial. Em seguida, pondera que, ain-
da que se admita a hegemonia do projeto jurídico unitário estatal, dada 
a “especificidade de pólos normativos insurgentes e informais que ex-
pressam a retomada de certas práticas pluralistas [...] não se pode deixar 
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de reconhecer a existência, concomitante, do pluralismo jurídico e de 
uma tradição bem mais antiga de formulações jurídicas comunitárias” 
(WOLKMER, 2001, p. 44-45).

Essas respostas organizadas ao que se legitima enquanto Estado 
de Direito, que garante poder soberano legitimado pelo Direito, enquan-
to produção normativa de uma estrutura política unitária, se expandem 
quando já não se consegue ocultar o comprometimento da produção ju-
rídica estatal com os interesses econômicos da burguesia, dissimulando 
as contradições sociais e materiais concretas sob o falso signo da generali-
zação, abstração e impessoalidade das suas normas (WOLKMER, 2001).

Toda essa construção sob as bases da estatalidade, unicidade, 
positivação e racionalidade, começa a apresentar surtos de ineficácia e 
esgotamento, “deixando de dar respostas às necessidades humanas fun-
damentais e aos conflitos sociais emergentes de sociedades específicas de 
fins do século XX, sobretudo, de determinadas estruturas políticas exis-
tentes no espaço social do Capitalismo de tipo periférico” (WOLKMER, 
2001, p. 66).

Na medida em que o colapso da cultura liberal-individualista se 
pronuncia, ao não mais atender à complexidade organizacional das múl-
tiplas manifestações de exteriorização normativa destes sujeitos sociais, 
Wolkmer (2001, p. 16) identifica como formas de Pluralismo Jurídico “a 
multiplicidade de manifestações ou práticas normativas num mesmo es-
paço sócio-político, interagidas por conflitos ou consensos, podendo ser 
ou não oficiais e tendo sua razão de ser nas necessidades existenciais, 
materiais e culturais”.

 3. RETOMADAS DE TERRAS: DIREITO DA JUSDIVERSIDADE?

Dentre as manifestações referidas, que despontam na ineficácia 
do aparelho judicial burguês estatal, quando este já não consegue acom-
panhar a emergência de novos tipos de conflitos de massa gerados na 
aguda carência de direitos ou necessidades humanas fundamentais, “ne-
nhuma alcança o grau de extensão, intensidade e violência dos conflitos 
coletivos do campo e dos centros urbanos, relativamente à propriedade 
da terra” (WOLKMER, 2001, p. 105).
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Assim, embora o autor chame a atenção para os casos das conhe-
cidas ocupações dos movimentos de trabalhadores rurais sem-terra ou 
dos sem-teto em contextos urbanos, há que se atentar para a especificida-
de das retomadas de terras protagonizadas por povos indígenas, comuni-
dades quilombolas e outros povos e comunidades tradicionais. Alarcon 
(2019, p. 19) alerta, ainda “que se trate de uma forma de ação conhecida, 
levada a cabo por diversos povos indígenas no Brasil, os estudos a seu res-
peito são curiosamente escassos”, como se sua “ubiquidade” fizesse com 
que fossem consideradas “autoevidentes”.

Em uma definição que entende preliminar, afirma que “as reto-
madas consistem em processos por meio dos quais coletividades indíge-
nas recuperam áreas tradicionalmente ocupadas que se encontravam em 
posse de não indígenas” (ALARCON, 2019, p. 19). Esta prática descrita 
por Souza (2019, p. 269) como uma “ação direta de caráter anticolonial”, 
também, vem sendo utilizada por comunidades quilombolas em proces-
sos de recuperação de partes de seus territórios em posse de terceiros.

Em ambos os casos – indígenas e quilombolas –, as retomadas 
poderiam ser vistas como uma “exigência para tornar eficazes os direitos 
já alcançados e proclamados formalmente pela legislação oficial estatal” 
(WOLKMER, 2001, p. 92), seja pelo viés da posse originária indígena, 
seja pela defesa da propriedade coletiva quilombola, enquanto políticas 
públicas fundiárias de reparação pelas mazelas históricas e atuais da colo-
nização e do racismo, que demandam seja dado um outro olhar à relação 
diferenciada destas comunidades com a terra.

A Constituição brasileira de 1988 afirma, no artigo 231, que 
são “reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam”, e, por sua vez, o artigo 68, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelece que aos “remanescentes 
das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é re-
conhecida a propriedade definitiva”, cabendo ao Estado dar concretude, 
respectivamente, a ambas as promessas ou compromissos constitucionais 
(BRASIL, 2020).

O fato de o Estado brasileiro, por diferentes razões, de cunho 
histórico e social, minimamente, estar reconhecendo direitos de posse e 
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de propriedade a estes grupos etnicamente diferenciados, pressupõe um 
direito preexistente, ao menos à própria Constituição. Mas, também, po-
de-se considerar anterior à própria configuração do Estado brasileiro, se 
considerarmos a presença ancestral dos povos indígenas no Continente 
Americano e a mácula do tráfico escravagista e a marca da resistência e 
fundação de quilombos que, também, se inicia previamente à construção 
do Brasil enquanto Estado independente.

Marés (1998, p. 249) traz o apontamento da superação do para-
digma integracionista no direito internacional, que oferecia “aos índios a 
extrema felicidade de poder ingressar na sociedade que os envolve, opri-
me, rouba suas terras e mata”. Contudo, nos adverte que a Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que estabelece esta 
mudança, enquanto tratado internacional de aplicação legal no Brasil, 
aos povos originários, quilombolas e todos os demais povos e comunida-
des tradicionais, pouco se avança no sentido da autodeterminação destes 
grupos étnico, racial e culturalmente diversificados (MARÉS, 1998).

A Convenção 169-OIT não reconhece no termo povos a mesma 
acepção que lhe atribui o direito internacional3, o que significa limitação 
no sentido da constituição de um território próprio, enquanto nação ou 
como Estado. Aqueles povos, ainda que dotados de sinais diacríticos que 
denotam uma cultura, costumes e mesmo o que se possa chamar de um 
conjunto de normas jurídicas próprias, porém, não interessados em cons-
tituir-se como Estado ou aprovar uma Constituição, foram absorvidos, 
muitas vezes de forma violenta, passando a ser tutelados pelo Estados 
nacionais assim formados e que os envolvem (MARÉS, 1998).

Do mesmo modo, ocorre com o que se poderia chamar da ju-
ridicidade nativa destas comunidades, uma vez que, mais uma vez a 
Convenção 169-OIT4 e mesmo nas Constituições mais avançadas, nos 

3 Artigo 1º
 (...)
 3. A utilização do termo “povos” na presente Convenção não deverá ser interpreta-

da no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos direitos que possam ser 
conferidos a esse termo no direito internacional.

4 Artigo 8º
 1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser levados na 

devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário.
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cinco países sul-americanos que reconheceram a pluralidade de siste-
mas jurídicos no mesmo Estado (Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e 
Venezuela), se introduziram barreiras constitucionais que limitaram o 
exercício desta jurisdição (KUPPE, 2013).

Seguindo a linha do pensamento de Marés (1998), grosso modo, 
o que temos até então são povos que tiveram seus territórios ancestrais ou 
tradicionais invadidos por estados alienígenas, ou sequestrados para ser-
vir como mão-de-obra escrava em território estranho e lá formaram suas 
comunidades de resistência à opressão. Esses grupos resistentes foram 
envolvidos pela vontade da casta hegemônica militar, racial e economica-
mente dominante na criação de um novo Estado nacional, sob o alegado 
direito à autodeterminação.

Assim, os chamados grupos minoritários, com suas formas pró-
prias de organização, são absorvidos, às vezes sem sequer saber, enquan-
to povo – que é tido como um só –, daquela nação que se projeta no 
meio internacional pela sua autodeterminação e, no plano interno, pela 
jurisdição, juntas formando o que se convencionou denominar sobera-
nia (MARÉS, 1998). As etnias distintas, contudo, que, “por razões de sua 
vontade, disposição ou cultura não participaram da criação do Estado 
perdem também, aos olhos da comunidade internacional e do poder 
constituído, o direito à autodeterminação” ((MARÉS, 1998, p. 254).

Do ponto de vista da juridicidade, entretanto, reconhecidas ou 
não pelo Estado, os povos e as comunidades guardam e aplicam suas 
formas jurídicas próprias, independentemente de chancela estatal. Sob a 
forma de “jurisdições especiais, não suspeitada pelos poderes constituí-
dos e nem mesmo por sua inteligência interpretativa [...] sempre houve, 
apesar do unicismo estatal, uma múltipla coexistência de direitos não 
estatais que eram e são exercidos, praticados e respeitados” (MARÉS, 
1998, p. 257-258).

Marés (1998, p. 259, grifo do autor) conclui que essas diver-
sas jurisdições passam a compor “uma rica e pujante jusdiversidade”. O 

 2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições pró-
prias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos 
pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente re-
conhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos para 
se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio.
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problema aparece quando estas jurisdições chocam de frente com inte-
resses econômicos estatais e/ou privados que, muitas vezes, caminham 
juntos (MARÉS, 1998), e é quando, para “lidar com os conflitos o grupo 
dominante terá de assegurar o controle da instituição, e não somente com 
o uso da violência, mas pela produção de consensos sobre a sua domina-
ção (ALMEIDA, 2018).

Este é o caso das retomadas de terras, quando, em face ao Estado 
que não oferece resposta quanto à efetivação dos seus direitos territoriais, 
comunidades se organizam para buscar a satisfação do seu direito. Mas 
não apenas porque é o que está previsto na Constituição: pois, afinal, qual 
seria o primeiro direito originado da sua jusdiversidade senão o direito ao 
território, base da sua reprodução física e cultural, em todos os demais 
caracteres que diferenciam essas comunidades?

É neste dilema, quando “as múltiplas manifestações da cidadania 
individual e coletiva estão direcionadas objetivando conquistar e legiti-
mar direitos que a própria comunidade se outorga, independentemente 
da produção e distribuição legal, institucionalizada pelos canais oficiais 
do aparelho estatal”, que se pode amparar no pensamento de Wolkmer 
(2001, p. 91), para, assim, reconhecer a possibilidade, legitimidade ou 
legalidade de um direito de retomada.

Dentre todos os desacordos sobre o que é o direito, Siqueira 
(2016, pp. 166-126) pontua que “a saída para o direito é o pluralismo 
jurídico, existente e reconhecido [...] que exige a convivência entre ‘sis-
temas’ diferentes”. Uma vez que admite que em “seu processo de criação 
permanente, o direito deve ser compreendido como um produto resul-
tante de movimentos de luta, construção e de afirmação e não de con-
formação nos limites de uma tentativa de aplicação literal” (SIQUEIRA, 
2016, p. 141).

 É justamente nesta faixa de ação política concreta comunitária, 
porém, que se “abre o risco da repressão e da utilização indevida, não só 
por parte do Estado, mas também do capital que eventualmente possa ter 
interesse econômico nos domínios indígenas” (MARÉS, 1998, p. 258), ou 
de outras comunidades campesinas ou tradicionais. É quando o Estado se 
utiliza da violência real, mediante a repressão, a criminalização, o despe-
jo; ou simbólica, com a intermediação de consensos que, mais das vezes, 
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não interessam aos povos e às comunidades, a exemplo de significativas 
reduções dos seus territórios tradicionais.

Há concordância com Wolkmer (2001, p. 119), que afirma a pos-
sibilidade de se “captar o conteúdo e a forma do fenômeno jurídico me-
diante a informalidade de ações concretas de atores coletivos, consensua-
lizados pela identidade e autonomia de interesses do todo comunitário”. 
O consenso comunitário parte do princípio de que “a luta coletiva por 
direito pressupõe um conhecimento e um consenso mínimo em torno do 
direito concreto que se busca efetivar” (SIQUEIRA, 2016, p. 131).

Tal consenso, contudo, não pode ser visto como um consenso 
na sociedade, principalmente diante do atual fechamento e instrumen-
talização de espaços mínimos de debate e deliberação, como conselhos e 
conferências – promessas não cumpridas da democracia participativa –, 
tampouco, em termos de representação “no interior dos centros de difu-
são ideológica como os meios de comunicação e a academia” (ALMEIDA, 
2018, p. 84).

A representatividade não significa necessariamente uma reconfi-
guração das relações de poder que mantém a desigualdade, numa estru-
tura racista de sociedade, onde indígenas e negros e negras, ou quilom-
bolas, disputam, mas pouco alcançam, espaços efetivos de representação, 
decisão ou de poder real (ALMEIDA, 2018). Porém, compreendendo o 
pluralismo jurídico sob este enfoque, ainda que seja possível revelar, na 
práxis destes sujeitos coletivos, uma fonte diferenciada de produção jurí-
dica, só se vislumbra a perspectiva de um pluralismo comunitário-parti-
cipativo (WOLKMER, 2001, p.151), no qual a participação se dê pela dis-
puta de direitos da jusdiversidade, expressa pela linguagem do conflito.

 4. O PACTO CONSTITUCIONAL SOBRE A DIVISÃO DA PROPRIEDADE  
 COMO DESFUNDAMENTAÇÃO DA PROPRIEDADE PRIVADA DA TERRA

Até aqui, identificam-se as ocupações e retomadas de terras, 
como manifestações possíveis de um pluralismo jurídico, ainda que 
como um direito emanado da jusdiversidade. Agora, faz-se necessário 
desconstruir as raízes filosóficas do direito de propriedade, como pro-
posto por Gilbert (2015), demonstrando, que a propriedade privada não 
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é mais que uma forma de propriedade comum, pois, somente pode existir 
pelo reconhecimento da comunidade com um todo.

A propriedade privada, enquanto direito individual, pressupõe 
um acordo entre membros de uma comunidade, de respeitar o direito de 
cada um excluir os outros membros dessa comunidade do uso de algo, 
vez que o apossamento é estabelecido só através da força; já, a proprie-
dade comum, também um direito individual, vem do comum acordo em 
reconhecer a faculdade de cada comunitário de não ser excluído deste 
uso (GILBERT, 2015).

Inspirado na filosofia hegeliana, Gilbert (2015) propõe que são 
as relações sociais entre seres humanos, no curso da história, que fun-
damentam a propriedade, toda a propriedade, enquanto comum, tendo 
como base a conversação, nos acordos que fazem entre si, sem que haja 
qualquer autoridade maior, fundada num direito divino ou estado da 
natureza anterior. É o que permite a setores da sociedade, mantidos em 
estado de subalternização, apreender novas formas de participação no 
diálogo social do qual foram historicamente excluídos e conseguir “gra-
dualmente minar relações de dominação” (GILBERT, 2015, n.p.).

A forma desse diálogo não pode ser outra, senão a democra-
cia, com a participação de toda a sociedade, e seu conteúdo deve incluir 
“todos os assuntos importantes para a comunidade humana, inclusive a 
luta contra a dominação e exploração” (GILBERT, 2015, n.p.). De modo 
que, considerando onde estão coligidas as regras mais importantes para 
a nossa sociedade, os frutos desse diálogo só poderiam ser colhidos na 
nossa Constituição.

No entanto, este comum acordo firmado pela sociedade brasi-
leira, especialmente, no que toca à redistribuição da terra, não vem sen-
do cumprido pelo Estado. Essa constatação nos remete, de imediato, à 
fundamentação jusfilosófica das ocupações e retomadas de terras como 
exercício de um direito que visa a dar cumprimento aos pactos consti-
tucionais, ainda que seja o conflito a linguagem desse novo diálogo, em 
busca da efetividade de direitos.

Se, no diálogo na sociedade, se discute e se define quais bens da 
sociedade serão alocados a quem e por quais razões (GILBERT, 2015), e 
se se toma, aqui, como fruto deste diálogo a Constituição, é, via de regra, 
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no conflito, que será resolvido o descumprimento destes acordos, se são 
os próprios poderes do Estado designados a tal papel constitucional que 
tendem a balança da justiça para o lado forte do capital, tornando-se res-
ponsáveis pela sua inefetividade.

A partir da premissa de que a democracia constitucional consti-
tui um acordo em que cada cidadão tem o direito a uma parte dos bens 
da sociedade inteira, podemos concluir que a propriedade privada deixa 
de ter fundamento e constitui uma mera fuga à responsabilidade de par-
ticipar de um diálogo que estabeleça como esses bens são distribuídos 
(GILBERT, 2015).

A terra é um bem comum (MARÉS, 2010), igual a todos os bens 
sobre ela produzidos ou a sua própria produção, já que o trabalho de todo 
o mundo foi necessário para produzi-los, portanto: “O que chamamos 
propriedade privada é, na verdade, uma forma de propriedade comum 
na qual as raízes desse bem comum estão escondidas” (GILBERT, 2015). 
Por isso, não existe propriedade privada, ela é sempre comum, embora a 
ideologia burguesa imponha uma ilusão que oculta a responsabilidade, 
que cada sociedade tem, de decidir como ela vai distribuir seus bens co-
muns de uma forma justa (GILBERT, 2015). Ou pior, utiliza de relações 
de poder para provocar o descumprimento dos acordos prévios firmados 
no texto constitucional, restando a via do conflito mediante a práxis co-
munitária para dar-lhes eficácia.

 5. A INTERPRETAÇÃO PLURALISTA DA CONSTITUIÇÃO COMO   
 FUNDAMENTO JUSFILOSÓFICO DAS OCUPAÇÕES E    
 RETOMADAS DE TERRAS

De fato, as considerações de Gilbert (2015) sobre as raízes filo-
sóficas do direito de propriedade privada remetem, por fim, à impor-
tância da Constituição enquanto guardiã dos pactos, fruto dos diálogos 
em sociedade, com referência aos mais importantes temas do seu con-
vívio. Percebe-se que é justamente do descumprimento desses pactos, 
no que concerne, sobretudo, à propriedade da terra, que surge o funda-
mento de um direito não positivado às ocupações e retomadas de terras 
enquanto legítimo exercício de uma faculdade baseada no pluralismo 
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jurídico ou em um dos mais elementares direitos da jusdiversidade – a 
terra em si.

Siqueira (2016, p. 127, grifo do autor) compreende “como di-
reito promessa tudo o que vem antes e está sujeito aos crivos das diver-
gências e das interpretações; e propriamente direito o que se efetiva”. O 
fato de estar “expresso na Constituição não é condição e nem garantia 
de que um direito ali previsto”, por si só, se realize (SIQUEIRA, 2016, 
p. 128). Mas é a condição “de (direito como) efetividade o critério de 
identificação e reconhecimento de existência do direito [cujo] fato de 
não aparecer escrito, na mesma Constituição ou em qualquer lei, não 
gera impedimento absoluto de que seja realizado e se torne efetividade” 
(SIQUEIRA, 2016, p. 128).

Se a Constituição estabelece uma função para a propriedade da 
terra, bem comum, do qual cada um de nós tem o direito a uma parte, de-
vemos então cumprir os acordos firmados quanto às formas especiais de 
sua divisão, tirando do papel a realização de uma reforma agrária de fato, 
a demarcação de terras indígenas, a titulação dos territórios quilombolas, 
e formas de acesso à terra em cada modalidade de ocupação por povos e 
comunidades tradicionais.

É fato que o ato da sua formal inclusão no texto constitucional 
pode não ser suficiente para garantir efetividade ao direito (SIQUEIRA, 
2016); o que não impede, por outro lado, que um direito se torne efetivo 
mediante o uso de instrumentos sem qualquer previsão jurídica, como 
as ocupações e retomadas de terras, ao se considerar, também, a “criação 
do direito como resultante conflitos e das lutas travadas na busca da sua 
realização e não como meras promessas textuais ou concessões de uma 
determinada hegemonia do Estado” (SIQUEIRA, 2016, p. 148).

Por exemplo, no Sul da Bahia, quando depois de “30 anos de ação 
direta, na forma de retomadas de terras para reversão da exploração e do 
esbulho, os Pataxó Hãhãhãi reconquistaram a integralidade do territó-
rio” (SOUZA, 2019, n. p.). O que, de fato, ocorreu, antes mesmo que o 
Supremo Tribunal Federal – STF, julgasse a Ação Cível Originária – ACO 
312, movida pela Funai, em 1982, anulando os 396 títulos ilegais expedi-
dos pelo Estado da Bahia no final dos anos 1970 sobre a Terra Indígena 
Caramuru-Paraguassu (Ibidem).
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A efetividade, portanto, exigirá a “postura de saber que, indepen-
dentemente de sua existência no mundo textual ou não, é preciso lutar pela 
concretização, ir além dos textos das decisões e alcançar o cumprimento 
[...] e, por fim, conseguir o direito como efetividade, na dimensão da con-
quista, no processo de mobilizações e lutas” (SIQUEIRA, 2016, p. 189).

Trata-se, no caso, obviamente, de uma luta que tem como funda-
mento o direito contido no ordenamento jurídico brasileiro, em especial 
na própria Constituição (SIQUEIRA, 2016), o que remete ao pensamen-
to de Häberle (1997, p. 11), quando propõe, em âmbito constitucional, 
a existência de “um círculo muito amplo de participantes do processo 
de interpretação pluralista”. Processo que se desvincula dos juízes e pro-
cedimentos formalizados de uma sociedade fechada, considerando uma 
sociedade aberta, em que estão vinculados ao processo de interpretação 
constitucional “todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, to-
dos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco 
cerrado ou fixado com numerus clausus de intérpretes da Constituição” 
(HÄBERLE, 1997, p. 13).

Em harmonia com a proposta de Gilbert (2015), a participação 
ampla neste diálogo autoriza quem dele fez parte a compor, através da 
sua práxis, o papel de participante também no processo de interpretação 
pluralista constitucional. Ou, nas próprias palavras de Häberle (1997, p. 
13-14), “quem vive a norma acaba por interpretá-la ou pelos menos por 
co-interpretá-la [e toda] atualização da Constituição, por meio da atua-
ção de qualquer indivíduo, constitui, ainda que parcialmente, uma inter-
pretação constitucional antecipada”.

Siqueira (2016, p. 150) complementa que “Direito é a afirmação 
da interpretação, é a exteriorização da interpretação produzida no âmbi-
to do contraditório que disputa o resultado de sua aplicação, como sín-
tese de teses e antíteses em conflito”. De modo que, ainda que se admita 
subsistir “a responsabilidade da jurisdição constitucional, que fornece, 
em geral, a última palavra sobre a interpretação [...] é impensável uma 
interpretação da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências 
públicas mencionadas” (HÄBERLE, 1997, p. 14).

A interpretação como método de criação do direito permite que a 
criatividade interpretativa viabilize ações e reações na busca e condução à 
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efetiva realização do direito no âmbito do universo jurídico (SIQUEIRA, 
2016). Assim que, “aquele que vive no contexto regulado por uma norma 
e que vive com este contexto é, indireta ou, até mesmo diretamente, um 
intérprete dessa norma” (HÄBERLE, 1997, p. 15).

Desse modo, não apenas a participação no diálogo que incor-
porou à Constituição as formas previstas e as razões da alocação do bem 
comum terra a grupos específicos na sociedade legitima os movimentos 
em luta por reforma agrária e povos e comunidades tradicionais na sua 
interpretação. Mas, também, a estreita relação do direito à terra com di-
reitos fundamentais, nestes casos em que a própria interpretação já se 
processa “no modo como os destinatários da norma preenchem o âmbito 
de proteção daquele direito” (HÄBERLE, 1997, p. 15).

No campo da legitimidade, portanto, ações de ocupação e reto-
madas de terras deixam evidente que a interpretação constitucional não 
é atividade exclusiva estatal, seja do ponto de vista teórico ou prático 
(HÄBERLE, 1997). Sobretudo, ao se considerar a atividade interpreta-
tiva constitucional como algo que diz respeito a todos, que se desenvol-
ve, numa sociedade aberta, “também por meio de formas refinadas de 
mediação do processo público e pluralista da política e da práxis coti-
diana, especialmente mediante a realização dos Direitos Fundamentais” 
(HÄBERLE, 1997, p. 36).

Ainda segundo Häberle (1997, p. 29-30), a vinculação até daque-
les não “formal, oficial ou competencialmente nomeados para exercer a 
função de intérpretes da Constituição [...] se converte em liberdade na 
medida que se reconhece que a nova orientação hermenêutica consegue 
contrariar a ideologia da subsunção”. Ou seja, esta função de intérprete 
constitucional, a partir da práxis, pode extrapolar inclusive o mero en-
quadramento do caso concreto à norma legal, em abstrato, positivada, 
contrariando as fórmulas monistas aptas a negar o direito.

Conclui o autor que a legitimação fundamental das forças plura-
listas da sociedade para participar da interpretação constitucional reside 
no fato de que representam uma parte do caráter público e da realida-
de da própria Constituição (HÄBERLE, 1997). De modo que ocupações 
e retomadas de terras não devem ser “tomadas como fatos brutos, mas 
como elementos que se colocam dentro do quadro da Constituição [que] 
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na interpretação constitucional em geral é expressão e conseqüência da 
orientação constitucional aberta no campo de tensão do possível, do real 
e do necessário” (HÄBERLE, 1997, p. 33).

Considerando, portanto, que uma Constituição dispõe “sobre a 
organização da própria sociedade e, diretamente, sobre setores da vida 
privada, não pode tratar as forças sociais e privadas como meros objetos. 
Ela deve integrá-las ativamente enquanto sujeitos [...] mesmo quando for-
malmente excluídas” (HÄBERLE, 1997, p. 33-34). O seu povo “não é ape-
nas um referencial quantitativo que se manifesta no dia da eleição [mas] 
é também um elemento pluralista para a interpretação que se faz presente 
de forma legitimadora no processo constitucional [...] mediante a coti-
diana realização de direitos fundamentais” (HÄBERLE, 1997, p. 37-38).

Tais fundamentos, quando encarnados na práxis dos movimen-
tos sociais que disputam o direito no terreno da sua efetividade, saltam 
do plano jusfilosófico para o concreto. O caso aqui comentado, em que 
o povo indígena Pataxó Hãhãhãi, após 30 anos em processo de retoma-
da, reconquista suas terras no judiciário, não é isolado. Existem outras 
decisões judiciais que incorporam o papel de intérpretes constitucionais 
destes sujeitos sociais, em respeito aos pactos constitucionais firmados 
quanto à posse e à propriedade da terra.

Assim é, por exemplo, quando, no Superior Tribunal de Justiça 
– STJ, venceu a tese de que: “Movimento popular visando a implantar a 
reforma agrária não caracteriza crime contra o Patrimônio. Configura 
direito coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar programa 
constante da Constituição da República” (BRASIL, 1997, n.p.). Posição 
semelhante se encontra nos votos de Ministros do STF que declararam 
a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta a ti-
tulação de territórios quilombolas, no julgamento da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADI 3239/2004.

Na ocasião, o Ministro Luís Roberto Barroso admitiu que fa-
zem jus ao território as comunidades que foram forçosamente desapos-
sadas, “mas cujo comportamento, à luz da sua cultura, aponta para sua 
inequívoca intenção de retornar ao território que ocupavam [e] de reto-
mar a permanência do vínculo cultural e tradicional com o território” 
(BRASIL, 2018, p. 3663-3664, grifo nosso). Enquanto o Ministro Luiz 
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Fux reconheceu a atualidade da ocupação daqueles “que outrora foram 
removidos forçosamente de suas terras, mas já presentemente consegui-
ram reavê-la” (BRASIL, 2018, p. 3754-3755, grifo nosso).

Assim, chega-se à conclusão de que “[n]ão importa o que diga 
o direito, não importa o que diga a lei escrita nas reuniões de represen-
tantes dos interesses diversos da sociedade humana. A terra tem a fun-
ção de prover a vida” (MARÉS, 2010, p. 197). A mesmo tempo em que 
é necessária uma “reforma dos Estados nacionais, para que eles sejam 
tão fracos que não possam oprimir as jurisdições indígenas [e de outras 
comunidades], mas que sejam tão fortes que possam reprimir os opres-
sores” (MARÉS, 1998, p. 258).

Portanto, as instâncias consideradas competencialmente legitima-
das à produção da normatividade devem respeito à juridicidade advinda 
da práxis das camadas sociais legitimadas pela participação nos pactos 
políticos firmados na Constituição sobre a posse e a propriedade da terra, 
como legítimas intérpretes constitucionais, para a garantia o direito, ali 
meramente inscrito, como efetividade.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os (des)caminhos da história ocidental nos mostram que, com o 
despontar da assim chamada modernidade e a caminhada para o modo 
de produção capitalista, a repartição do acesso à terra, fundada, antes, no 
seu uso ou no trabalho (terra-trabalho), assume o caráter de mercado-
ria, ou mera reserva de mercado, independente da produção de qualquer 
bem-estar social.

A introdução deste modelo sob a base da colonização, monocul-
turas, concentração de terras e escravização, deixa um rastro de destrui-
ção da natureza e de exploração humana, que se ampara numa produção 
de normatividade totalizante voltada à proteção da propriedade enquan-
to falsamente realizadora de ideais de igualdade (formal) e liberdade (não 
para todas as pessoas).

A igualdade na exploração e a liberdade de contrato e circulação 
de mercadorias, quando ameaçadas por ideias descoloniais ou anticapita-
listas forçam alguns consensos legais, de modo a constitucionalizar uma 
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função social à propriedade da terra ou formas especiais de divisão, reco-
nhecendo a posse ou propriedade originária, sob critérios étnico-raciais.

Na prática, estes acordos são sistematicamente descumpridos, 
em privilégio de uma hegemonia econômica e racial no poder, projetan-
do a necessidade de desfundamentação da propriedade privada da terra, 
tendo, na sua concepção enquanto bem comum, a primeira chave para 
dar sentido aos fundamentos jusfilosóficos que legitimam a práxis plura-
lista comunitária de ocupação e de retomadas de terras como exercício de 
direitos fundamentais, fundados nos acordos positivados e exigidos pelas 
forças sociais legitimadas para interpretarem e proporem uma adequada 
aplicação da Constituição.
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 A ADI N.º 5.783 COMO DENÚNCIA DA 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. º 
12.910/13: QUAIS OS DIREITOS E AS VOZES DAS 
COMUNIDADES DE FUNDOS DE PASTO?

Jaqueline Pereira de Andrade1

Katya Regina Isaguirre-Torres2

 INTRODUÇÃO

As comunidades tradicionais de Fundo de Pasto possuem um 
modo específico de vida, cultura e economia. Essas comunidades estão 
presentes em sua maioria no clima semiárido da Bahia, geograficamente 
presentes no norte da Bahia. As principais características dos Fundos de 
Pasto são a criação de animais de pequeno porte em áreas soltas da caa-
tinga e uma área perto a casa da família para a produção de cultivos como 
milho, feijão, mandioca, etc. A comunidade muitas vezes está organizada 
em associações, utilizam dos mutirões para ajudar umas às outras famí-
lias na produção de alimentos, produzem artesanatos de barro, palha, se-
mentes, mantêm a cultura do reisado, das festas juninas e entre outros. O 
conceito das comunidades tradicionais de fundo de pasto é bem definido 
por Denilson Moreira de Alcântara e Guiomar Germani, como:

[...] uma experiência de apropriação de território típico do semiá-
rido baiano caracterizado pelo criatório de animais em terras de 
uso comum, articulado com as áreas denominadas de lotes indivi-

1 Graduada em direito, mestranda em Direitos Humanos e Democracia pela 
Universidade Federal do Paraná.

2 Mestra em direito, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela 
Universidade Federal do Paraná. Professora da graduação e pós-graduação em 
Direito da Universidade Federal do Paraná.
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duais. Os grupos que compõem esta modalidade de uso das terras 
criam bodes, ovelhas ou gado na área comunal, cultivam lavouras 
de subsistência nas áreas individuais e praticam o extrativismo ve-
getal nas áreas de refrigério e uso comum. São pastores, lavrado-
res e extrativistas. São comunidades tradicionais, regulamentados 
internamente pelo direito consuetudinário, ligados pelos laços de 
sangue (parentesco) ou de aliança (compadrio), formando peque-
nas comunidades espalhadas pelo semiárido baiano (ALCÂNTA-
RA & GERMANI, 2010, p.13).

A história da origem dos fundos de pasto vem desde as sesma-
rias quando os donos de grandes parcelas de terras na Bahia passaram a 
não as utilizar ou mesmo abandoná-las, fruto da derrocada do ciclo do 
açúcar e sobretudo da dificuldade de controle da coroa sobre a colônia 
e, assim, os sertanejos que cuidavam e/ou produziam nas fazendas pas-
saram a ocupar essas áreas (SARAIVA&PONTES, 2018, p. 5). Contudo, 
a grilagem de terras, a violência e legislações construídas verticalmente 
sempre ameaçaram as famílias sertanejas na posse de suas terras.

A partir da organização das famílias tradicionais de Fundo 
de Pasto, comunitariamente, a nível regional e estadual, começou a se 
pautar a luta pela regularização fundiária, já que era muito incerto a 
legitimação na posse das terras e havia ameaças constantes de expro-
priação de suas terras pelos latifundiários a serviço do agronegócio, 
do monocultivo da soja, fruticultura irrigada, empresas de mineração 
e energia eólica.

Aliado a movimentos sociais populares como a CPT, sindica-
tos rurais e outras instituições parceiras, esse segmento de comunidade 
tradicional na Bahia passou a lutar pelo reconhecimento do seu povo e 
por direitos ao território que ocupam secularmente. Com isso, garan-
tias na Constituição Federal de 1988 foram instituídas e através de nor-
mativas internacionais como a Convenção 169 da OIT – Organização 
Internacional do Trabalho para povos Tribais essas comunidades tiveram 
seu modo de viver reconhecido e a definição de que os Estados nacio-
nais devem promover o acesso e a permanência desses povos em seus 
territórios, estabelecendo ainda mecanismos de consulta prévia, livre e 
informada às comunidades, diante de leis, empreendimentos e projetos 
que afetem a vida desses sujeitos.
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A Lei n.º 12.910, promulgada pelo estado da Bahia em 2013, sur-
ge para regulamentar o art. 178 da Constituição da Bahia (1989) e trata da 
regularização fundiária das comunidades tradicionais de Fundo e Fecho 
de Pasto, por meio da Concessão de Direito Real de Uso. Essa lei estabe-
leceu um marco temporal para o autorreconhecimento dos Fundos de 
Pasto, previsto no art. 3º, §2º. O prazo foi avaliado pelas comunidades e 
pelas organizações de articulação do estado como impossível de ser cum-
prido, violando princípios da Constituição Federal e da Convenção 169 
da OIT. A denúncia da inconstitucionalidade desse dispositivo foi objeto 
da ADI n.º 5.783, ajuizada pela Procuradoria Geral da República, em se-
tembro de 2017, pedindo a concessão de medida cautelar para suspender 
o dispositivo e, no mérito, a declaração de sua inconstitucionalidade.

O artigo tem por objetivo geral analisar a Lei n.º 12.910/2013 em 
atenção a obrigatoriedade de respeito ao direito ao território e também 
à autodeterminação das comunidades enquanto povo tradicional. A me-
todologia utilizada parte da revisão bibliográfica e a análise de legisla-
ção. A escolha do tema se deve a um instigante sentimento de trazer em 
questão a história, os direitos e as vozes dos sujeitos das comunidades de 
Fundo de Pasto, que em muitos momentos foram silenciados. Faz parte 
da vivência da primeira autora os Fundos de Pasto, desde o território da 
escola rural que estudou no ensino médio, na militância e no próprio 
apoio em vir estudar direito na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
O município, a qual residia na Bahia, é o segundo com maior número de 
comunidades tradicionais de Fundo de Pasto da Bahia (cerca de quarenta 
e cinco). Assim, há muitas histórias, de organização, de conquistas, mas 
também de violências. A atual conjuntura é emergente para essas comu-
nidades, sobretudo pela ameaça ao modo de ser e viver no sertão.

 2. PROTEÇÃO AO DIREITO TERRITORIAL DAS COMUNIDADES DE   
 FUNDOS DE PASTO: NORMATIVAS NACIONAIS

É possível afirmar, que nas últimas décadas as populações tra-
dicionais alcançaram conquistas internacionais, constitucionais e legais 
importantes para a garantia de seus direitos fundamentais, especial-
mente ligados ao reconhecimento de seus territórios. Na Constituição 



48

Jaqueline Pereira de Andrade e Katya Regina Isaguirre-Torres

Federal de 1988, por exemplo, povos indígenas e quilombolas, dispõem 
de mandamentos constitucionais específicos de acesso ao território 
(arts. 215, 216, 231 e art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT)).

Essas conquistas, cabe destacar, foram construídas com muita 
luta, organização e pressão popular. É um processo histórico de enfrenta-
mento e conflitos que resultaram, muitas vezes, em assassinatos de lide-
ranças, ameaças, exclusão social, preconceitos, mas que ao mesmo tempo 
foram firmando identidades, que foram ecoando gradativamente a voz 
pelo direito ao território e por políticas públicas.

Portanto, desde a Constituição Federal de 1988, normativas vêm 
sendo instituídas para assegurar o reconhecimento e o direito ao território 
para as comunidades tradicionais. Nesse sentido, destaca-se: o Decreto 
n.º 6.040/2007 que prevê a garantia, aos povos e comunidades tradicio-
nais, de acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para 
a sua reprodução física, cultural e econômica, o que é inserido como 
objetivo principal da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais; Portaria n.º 22/2010 do IBAMA, 
que instituiu o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das 
Populações Tradicionais (CNPT), e o Sistema Nacional de Unidade de 
Conservação da Natureza. Da mesma maneira, a Lei n° 10.678, de 2003, 
estabeleceu a Secretaria Especial de Políticas Públicas da Promoção da 
Igualdade Racial (SEPROMI), que tem por objetivo a assessoria direta e 
imediata, e a formulação, coordenação e avaliação de políticas públicas 
afirmativas para as comunidades tradicionais.

No que concerne às Comunidades Tradicionais de Fundo e Fecho 
de Pasto, o seu reconhecimento legal teve início a partir da Constituição 
do Estado da Bahia (CEB), em 1989, como áreas que usam e cultivam 
a terra de forma comunitária. Além disso, a CEB dispõe de um trata-
mento específico para a regularização fundiária dessas comunidades. A 
Constituição Federal de 1988 prevê o dever do Estado em conciliar es-
tratégias a fim de assegurar o pleno exercício dos direitos culturais, os 
modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos formadores da socie-
dade brasileira, conforme se detém da interpretação dos mandamentos 
constitucionais constantes dos artigos 215 e 216.
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A interpretação que se deve fazer da Constituição é integrada e 
progressiva, ou seja, deve-se buscar a coerência dentre os seus manda-
mentos, princípios e direitos fundamentais (PIOVESAN, 2013, p.252). 
Exemplo disso, é analisar a questão ambiental, prevista no artigo 225, de 
modo que não haja a exclusão de sujeitos sociais ou impedir a realização 
de outros direitos fundamentais, baseada na dignidade da pessoa huma-
na (art. 1º), como o da reprodução sociocultural dos povos e comunida-
des tradicionais. Essa é a finalidade da Constituição, consagrar os valores 
fundantes da sociedade a fim de evitar as desconexões entre os diferentes 
diplomas legais.

A efetividade dos direitos constitucionais parte, exatamente, de 
sua proximidade com a realidade social, especialmente quando se leva 
em consideração a realidade das lutas por direitos dos povos e comuni-
dades tradicionais. Como se apreende da leitura de Piovesan, o direito 
humano e fundamental da cultura é um dos elementos estruturantes do 
desenvolvimento e, nessa linha, o direito à identidade e a diferença deve 
se traduzir em efetivos direitos, concebidos a partir da realidade das prá-
ticas socioculturais de cada sujeito (PIOVESAN, 2004).

Ainda que a Constituição Federal de 1988 especifique a proteção 
aos povos indígenas e quilombolas, tomando como base uma interpre-
tação harmônica e conjugada com os demais dispositivos, há de se re-
conhecer o direito de acesso à terra às demais populações tradicionais, 
como garantia de direitos culturais e ambientais (BENATTI et al, 2015, 
p.6). Existe, dessa forma, uma inter-relação entre os direitos territoriais e 
os direitos culturais das demais populações tradicionais que tenham suas 
formas próprias de expressão e de viver, criar e fazer, com base constitu-
cional (PEREIRA, 2011, p. 5).

O reconhecimento legal da posse comunitária de terras do se-
miárido baiano, pelas comunidades de fundo de pasto, teve seu primei-
ro tratamento jurídico a partir da Constituição Estadual da Bahia (CEB) 
de 1989, no artigo 178 e seu parágrafo único3, que dispõe a respeito do 

3 Art. 178 - Sempre que o Estado considerar conveniente, poderá utilizar-se do di-
reito real de concessão de uso, dispondo sobre a destinação da gleba, o prazo de 
concessão e outras condições.

 Parágrafo único - No caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, 
se considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão de uso, 
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modo de vida e regularização, a partir da concessão real de direito de uso. 
Com ele há o reconhecimento, por parte do Estado, da existência de área 
de uso e cultivo da terra sob forma comunitária; o que permite conferir 
visibilidade ao modo de vida das comunidades tradicionais de Fundo e 
Fecho de Pasto. No direito real de concessão de uso a propriedade perma-
nece sendo do Estado, mas é autorizado o uso particular mediante a ce-
lebração da concessão, por prazo certo e mediante cláusulas contratuais.

O direito real de concessão de uso é uma forma de regularização 
bastante questionada pelas comunidades. A concessão traz inseguranças 
pelas terras serem devolutas, ou seja, públicas do Estado; por terem um 
contrato com prazo determinado; e, por fim, pela obediência ao princípio 
da conveniência da Administração Pública, podendo ser suspenso, inter-
rompido ou simplesmente cassado a qualquer tempo. Nessa perspectiva, 
Torres (2011) aponta: “Para as comunidades não é interessante ficarem 
sujeitas à discricionariedade da Administração Pública e do administra-
dor, além de terem um título precário, que não lhes garante a permanên-
cia na terra (TORRES, 2011, p.107). Uma das críticas está relacionada à 
proibição da transferência do domínio, isto é, o estado passar a proprie-
dade das terras para as comunidades tradicionais. Cabe lembrar, que an-
tes da Constituição da Bahia, o projeto Fundo de Pasto, estruturou uma 
regularização fundiária, a qual permitia a doação de títulos às associações 
em nome das comunidades, transferindo a propriedade dessas áreas de-
volutas, por meio da transferência simples (área até 500 hectares) e, na 
forma excepcional, por meio da alienação (área superior a 500 hectares).

Por mais que a Constituição da Bahia reconheça as comunida-
des e preveja uma possível forma de regularização, não havia até a Lei 
12.910/2013 a regulamentação do dispositivo e nenhuma efetividade no 
processo de acesso à terra. Além do que, não permite que haja a titulação 
das áreas de uso comum, como ocorre por exemplo com as comunidades 
Quilombolas a nível nacional, o que é um desejo dos tradicionais, como 
se apresenta na Cartilha Comunidades Tradicionais de Fechos de Pasto: 
História, Direitos e Desafios (2017) “Quanto à regularização dos seus 

gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação legitimamente constituída e 
integrada por todos os seus reais ocupantes, especialmente nas áreas denominadas 
de Fundos de Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, vedada a esta 
transferência do domínio (BAHIA, 1989).
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territórios, a CEB 1989, admite a celebração de concessão de direito real 
de uso entre o Estado e as associações representativas das comunidades, 
algo muito questionado pelas comunidades, pois o nosso objetivo é a re-
gularização através do título de domínio permanente”.

Deste modo, conclui-se que a constituição baiana é um avan-
ço no processo de luta e resistência das comunidades de fundo de pas-
to, fruto da atuação da Articulação dos Fundos e Fechos de Pastos da 
Bahia, a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais (AATR) 
e outras entidades, que realizaram uma série de atividades como “mobi-
lizações, assembleias, cursos, plenárias regionais e seminários estaduais 
que favorecem o intercâmbio de experiências, a solidariedade e o forta-
lecimento da identidade desses povos, dando visibilidade perante a so-
ciedade” (CPT, 2009 apud DANTAS, 2015, p.39). Assim, por mais que a 
Constituição Estadual tenha sido importante para o reconhecimento dos 
Fundos e Fechos de Pasto, a demora para a regulamentação das terras 
tradicionalmente ocupadas, cria um contexto frágil e de insegurança para 
esses povos, porque oportuniza a grilagem de terras bem como promove 
um ambiente aberto às violências e violações.

 2.2. A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho

A Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho 
- OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, se constituiu como um importan-
te mecanismo internacional de proteção e defesa dos direitos dos povos 
originários e das comunidades tradicionais. Esta convenção foi adotada 
em Genebra, em 27 de junho de 1989, entrando em vigor internacional 
em 05 de setembro de 1991. A presente norma foi admitida no Brasil a 
partir do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) n.º 34 em 1993, que san-
cionou o texto da Convenção e passou por um período longo de trâmite 
no Congresso Nacional. Até que por meio do Decreto Legislativo n.º 143, 
de 20 de junho de 2002, o texto da Convenção foi aprovado. Um ponto 
importante na aprovação do projeto, foi sem dúvida a presença massi-
va de lideranças indígenas que foram até o Senado Federal acompanhar 
a votação. Passado o período de Vacatio legis, na vigência do até então 
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, a convenção é promul-
gada por meio do decreto de n.º 5.051 em 19 de abril de 2004.
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É uma norma que implica efeitos internos e externos, e que quan-
do recepcionada pelos ordenamentos jurídicos adquire status de norma 
supralegal, ficando abaixo apenas da Constituição Federal. Neste senti-
do, os demais dispositivos legais alocados abaixo desta norma, devem 
estar de acordo com os seus primados legais. Assim, a força normativa da 
Convenção nº 169 da OIT é superior ao de uma Lei ordinária, possui ob-
servância obrigatória e aplicabilidade imediata, ou seja, não depende da 
atuação do legislativo, para ter eficácia, conforme art. 5º, § 1º, da CF/88.

Logo, segundo algumas decisões do Judiciário, de acordo com 
Friedrich e Leite (p. 26, 2019), entendem que a convenção 169 da OIT 
tem eficácia plena. Isso significa, segundo Silva (2001) que são normas 
aptas a, desde já, produzirem todos os seus efeitos. Têm aplicabilidade 
direta, imediata e integral. Não necessitam de nenhuma complementa-
ção infraconstitucional para que possam ter seu cumprimento exigido, 
criam situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, sendo, desde logo, 
exigíveis (SILVA, 2001).

Dessa forma, conforme Dino (2014, p. 505) por ter essa natureza 
especial, entende-se que os tratados de Direitos Humanos, por introdu-
zirem direitos fundamentais no ordenamento constitucional brasileiro, 
possuem aplicabilidade imediata, são resguardados como cláusulas pé-
treas limitadoras do poder constituinte reformador e passam a compor o 
bloco de constitucionalidade para efeitos de controle na jurisdição cons-
titucional. Além disso, os órgãos estatais têm a obrigação de reconhecer a 
maior eficácia possível aos direitos fundamentais.

Dito isto, a Convenção 169 da OIT se transformou na mais im-
portante norma internacional sobre povos indígenas e tribais, primeiro 
por ter uma normatividade mais adequada aos sistemas jurídicos latino-
-americanos e segundo porque cria instrumentos de reconhecimento e 
valorização, como a autoatribuição e a consulta prévia. A autoatribuição 
prevista pela convenção no art. 1º, vem reafirmar a importância das ga-
rantias do direito das próprias comunidades se auto reconhecerem, e o 
dever do Estado de respeitar este direito.  Dessa forma, toda e qualquer 
definição de grupos ou povos tradicionais deve ter como premissa funda-
mental a própria autodeterminação dos povos. Além disso, a convenção 
se estende aos demais povos tradicionais, chamados de tribais, incluindo 
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nestes quilombolas, faxinalenses e quantos mais possam ser considerados 
portadores de direitos coletivos tradicionais, com isso, também as comu-
nidades tradicionais de Fundo de Pasto.

O artigo 2º aborda a responsabilidade do governo, em desenvol-
ver com a participação dos povos interessados, uma ação coordenada e 
sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o 
respeito pela sua integridade, dentre essas ações, aquelas que promovam 
a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses po-
vos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e 
tradições, e as suas instituições.

Um dos pontos mais importantes da Convenção 169 da OIT está 
presente no art. 6º, que trata sobre a Consulta livre, prévia e informada, 
dispondo sobre a importância das instituições governamentais e não go-
vernamentais, promoverem mecanismos de escuta e consulta às comu-
nidades sobre as ações que irão implicar diretamente ou indiretamente 
as comunidades, tais quais sejam: leis, decretos, empreendimentos, ou 
quaisquer atos do poder executivo e legislativo (ISA, 2019, p. 1). Além 
da realização da consulta, a presente convenção também enfatiza sobre 
o modo como ela deve ser conduzida, de acordo com os primados da 
boa-fé, e adequando assim as atividades a serem desenvolvidas com os 
anseios e necessidades das comunidades.

Dessa forma, a Convenção 169 da OIT exige do Estado, em to-
dos os poderes e esferas administrativas, de consultar previamente, de 
forma adequada e respeitando a cultura, de todos os povos e comuni-
dades tradicionais no que diz respeito a toda e qualquer coisa que esteja 
na vida social, econômica, cultural desses povos.  Dizemos que deve ser 
livre porque não deve haver nenhum tipo de coação ou influência na to-
mada dessas decisões, ou seja, todos os atos praticados que envolvam os 
direitos destes povos devem ser precedidos de uma consulta para a livre 
manifestação da aceitação. Deve ser informada porque esses povos e co-
munidades precisam entender todo o processo de decisões que envolvem 
os seus direitos e que ao mesmo tempo possam decidir conjuntamente 
como se dará a tomada de decisões, para que em todos esses casos haja o 
consentimento dos sujeitos que serão diretamente e indiretamente afeta-
dos (ISA, 2019, p. 3). E precisa ser prévia para que estes possam refletir 
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junto a suas bases e se posicionar, ou seja, a consulta deve ser feita antes 
de ser tomada a decisão que os afete, de acordo com ISA (2019, p. 4): “Um 
elemento a ser compreendido é que as consultas são do Estado com os 
povos e comunidades tradicionais, assim a consulta prévia jamais poderá 
ser delegada a uma empresa privada, já que se trata de consulta sobre o 
conteúdo de interesse público de uma decisão administrativa ou legislati-
va que unicamente o Estado pode discutir (ISA, 2019, p. 4)”.

Assim, no momento da tomada de decisões os povos e comuni-
dades tradicionais devem estar presentes e as diretrizes dos atos a serem 
praticados precisam ser construídas de forma cooperada com esses sujei-
tos. Como ensina Grabner, 2015, p. 28):

Por sua vez a participação nesse processo é essencial, pois esse é 
o meio pelo qual os povos interessados podem influir na formu-
lação, aplicação e avaliação de planos e programas de desenvolvi-
mento nacional e regional capazes de lhes afetar diretamente, de 
modo a garantir a eleição das próprias prioridades e, assim, o exer-
cício de um controle mínimo sobre seu próprio desenvolvimento 
econômico, social e cultural. O regramento básico desse direito 
encontra-se posto no artigo 6º, item 1, letras “b” e “c”, e no artigo 
7º, item 1, todos da Convenção n. 169 (GRABNER, 2015, p. 28).

Segundo Dino (2014, p. 486), é importante abordar o direito à 
participação e não apenas à consulta, tendo em vista que a participação 
é mais ampla que a consulta prévia sobre as medidas que afetam direta-
mente esses povos, englobando-a, assim, os sujeitos terão direito de par-
ticipar do processo, elaborar propostas, na medida que manifesta as suas 
vontades e razões. Respeitar esses pressupostos é essencial para proteger 
a integridade dos direitos dos povos e comunidades, a organização, à sua 
vida e seus costumes (DINO, 2014, p. 486 e 508).

A Convenção 169 da OIT previu ainda que os povos e comuni-
dades tradicionais a partir da consulta livre, prévia e informada, esta-
belecida no art. 6º, 1, a, podem instituir procedimentos adequados para 
a consulta, atualmente desenvolvido pelos povos como “Protocolos de 
Consulta”. Esse instrumento é definido no livro “Protocolos de Consulta 
Prévia e o direito à livre Determinação” (2019):



55

Direito Agrário Contemporâneo – por novas subjetividades

Os protocolos comunitários são instrumentos que constituem 
juridicidade ao estabelecer como deve ser conduzida a consulta 
prévia e suas etapas, como os povos e comunidades se organizam 
e como são os processos de decisão coletiva daqueles determina-
dos povos e comunidades. Nos protocolos é possível encontrar os 
princípios, diretrizes, critérios e regras mínimas que deverão ser 
respeitados pelo Estado para que um processo de consulta prévia 
seja culturalmente adequado, respeitando-se as especificidades e o 
direito próprio dos povos em questão (SILVA, 2019, p. 102).

A convenção 169 da OIT também preceitua no art. 13 o termo 
“terras” dos artigos 15 e 16, trazendo a concepção de territórios, como 
sendo os espaços que englobam a ocupação e os usos por aquele povo. O 
artigo 14 traz os direitos de propriedade e de posse para as populações 
que tradicionalmente ocupam a terra, estabelecendo que devem ser ado-
tadas medidas pelo governo para assegurar este direito, mesmo que estas 
não estejam ocupadas pelos povos, mas que seja o lugar para o desen-
volvimento de atividades tradicionais e de subsistência. Além disso, que 
os governos devem instituir meios adequados no sistema jurídico para 
encontrar soluções às reivindicações de terras pelos tradicionais.

Finalmente, todos os órgãos que estão submetidos a esta norma 
supralegal, devem aplicá-la, de modo a garantir a participação e poder 
de decisão dos povos interessados nas políticas a que serão submetidos.  
Com esses marcos legais e considerando a Convenção 169 da OIT refe-
rente aos direitos dos povos tribais, e os arts. 215 e 216 da Constituição 
Federal que se referem à proteção estatal aos modos de fazer, criar e viver 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, uma leitura 
interpretativa conclui que as comunidades de fundo de pasto, como co-
munidades tradicionais, têm direito à propriedade dos seus territórios, à 
proteção dos seus elementos sociais, culturais e econômicos.

A partir dos efeitos da Convenção 169 da OIT no ordenamento 
jurídico brasileiro, se institui em fevereiro de 2007, o Decreto n.º 6.040. 
Este decreto é um importante instrumento que implementa a Política 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 
Tradicionais (PNPCT), com o objetivo de estabelecer ações intersetoriais 
e integradas do Governo Federal para o desenvolvimento sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, 
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fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambien-
tais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, 
suas formas de organização e suas instituições.

Para isso, tal normativa caracteriza o que são comunidades tra-
dicionais englobando as características culturais, históricas, religiosas e 
econômicas, visando proteção aos saberes transmitidos tradicionalmente 
na lida com a terra. Além disso, primordialmente, define o que são os 
Territórios Tradicionais, como “espaços necessários à reprodução cultu-
ral, social e econômica” (AATR, 2011). O Decreto n.º 6.040/2007 permi-
tiu uma ampliação no conceito de comunidade tradicional, permitindo 
que outros grupos sociais que possuíam como principal caraterística a 
tradicionalidade fossem alcançados pela legislação, além dos indígenas e 
quilombolas. Dessa maneira, as comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, 
foram reconhecidas, como povos tradicionais da Bahia.

Aliás, o reconhecimento público dos Fundos de Pastos, como 
organização de modo tradicional, é amparado pela Comissão Nacional 
dos Povos e Comunidades Tradicionais, acrescentando a territoriali-
dade como aspecto fundamental (CNPCT, 2007). Fundamentado no 
Decreto n.º 6.040/2007, em 2011 se instituiu a Comissão Estadual para 
a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais (CESPCT) na 
Bahia por meio do Decreto estadual no 13.247/2011. A normativa, re-
força a identidade dos Fundos e Fechos de Pasto enquanto comunidades 
tradicionais (LIMA, p. 09, 2016).

 3. A TESE DO MARCO TEMPORAL E A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI  
 ESTADUAL N. 12.910/13 MANIFESTADA PELA ADI N. 5783

Nos últimos anos, o Poder Legislativo vem apresentando uma sé-
rie de decisões que relativizam e fragilizam os direitos territoriais dos po-
vos e comunidades tradicionais, direitos esses conquistados e garantidos, 
principalmente através da Constituição Federal de 1988 e da Convenção 
169 da OIT. Indica Souza Filho et al (2016, p. 56) que essas decisões estão 
relacionadas ao processo de reconhecimento e demarcação das terras, re-
lativizadas especialmente pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que é o 
guardião da Constituição.
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A relativização desses direitos se dá, por exemplo, no reconhe-
cimento dos direitos ao território apenas aos povos que estivessem na 
posse das terras desde a promulgação da Constituição em 1988, impondo 
um Marco Temporal. Nessa perspectiva o Estado não reconhece o de-
sapossamento violento que ocorreram e ocorrem nessas áreas (SOUZA 
FILHO, et al, 2016, p.57). Ainda assim, as normativas são impostas e não 
partem de um processo de consulta como prevê a Convenção 169 da OIT, 
os povos tradicionais não são incluídos no processo de construção da lei 
ou quando incluídos seus posicionamentos não são atendidos.

O surgimento da tese do “Marco Temporal” aconteceu em 2009, 
no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, em que o 
ministro Carlos Ayres Britto do STF, relator do caso, defendeu o marco 
temporal de ocupação para que houvesse a demarcação da terra indígena, 
como a data de 05 de outubro de 1988 (data da promulgação da repúbli-
ca), relativizando o direito originário à terra estabelecido na Constituição.

A tese do marco temporal vem ganhando força no âmbito do le-
gislativo e do judiciário, refletindo em outros casos de demarcação de 
terras, atendendo a interesses evidentes da elite latifundiária na tomada 
das áreas das populações tradicionais. A tese do marco temporal ignora 
os processos violentos de expropriação e perseguições, que os povos das 
águas, dos campos e das florestas sofreram desde a colônia. Tal instru-
mento da classe latifundiária, da bancada ruralista traz insegurança jurí-
dica e social para essas populações.

O marco temporal não é previsto na Constituição Federal, por-
tanto uma tese inconstitucional, além de ferir os artigos 231, 232, que 
tratam exatamente da proteção do Estado Brasileiro, na proteção dos 
modos de viver, cultura material e imaterial dos povos e comunidades 
tradicionais. Além disso, desrespeita a Convenção 169 da OIT, ratificada 
pelo Brasil que consagra os direitos culturais e territoriais, bem como 
a autodeclaração, instrumentos de identificação que cabe a esses povos, 
além do reconhecimento das diferentes formas de ocupação, manejo e 
uso da terra. Isto significa que a tradição é um elemento que ultrapassa 
requisitos temporais.

Como prevê a Convenção 169 da OIT, sobre a autoatribuição: 
“Art.1º, b), 1. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá 
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ser considerada como critério fundamental para determinar os grupos 
aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”.  Com isso, ex-
plica Souza Filho et al (2016, p. 72): “Ou seja, são os próprios grupos que 
se autodefinem e se autodenominam, conforme sua identidade étnica. 
Salienta-se que qualquer definição étnica que não seja por autoatribuição 
torna-se racismo, seja para negar, seja para determinar”. O autor ainda 
ressalta que “não se pode reduzir a eficácia de um direito fundamental a 
um marco formal”. Portanto, cabe à comunidade a decisão da autoatri-
buição, a organização interna, e os processos decisórios que envolvam 
seu povo e seu território.

 Cabe atentar, que é complexo e difícil comprovar a existência de 
comunidades que foram invisibilizadas pelo próprio ordenamento jurí-
dico e estão isoladas nos confins dos territórios, como forma de proteção 
do seu modo de vida.

É no caminho da imposição de marcos temporais, para a defini-
ção do autorreconhecimento, para titulação, demarcação ou regulariza-
ção de terras para os povos e comunidades tradicionais, que em 11 de ou-
tubro de 2013, foi sancionada pelo Governador da Bahia, Jacques Wagner 
a Lei estadual nº 12.910/2013 que previu a regularização fundiária para 
as comunidades tradicionais remanescentes de Quilombos e de Fundo 
e Fecho de Pasto. A referida lei, em seu art. 3º, § 2º, estabelece o prazo 
limite até 31 de dezembro de 2018 para se autorreconheçam como comu-
nidades tradicionais junto ao órgão responsável do Estado, a SEPROMI4., 
a fim do processo de regularização fundiária por meio da celebração do 
contrato de CDRU, entre as associações e o Estado, regulamentando as-
sim, o art. 178 da Constituição do Estado da Bahia.

A Lei n.º 12.910 trata da regularização das ocupações de ter-
ras rurais e devolutas estaduais pelos remanescentes quilombolas, bem 
como por comunidades de fundos de pastos e fechos de pastos. Além da 

4 Por meio da Portaria SEPROMI nº 7, de 31 de março de 2014, foi instituído o 
Cadastro das Comunidades de Fundos de Pasto e Fechos de Pasto do Estado da 
Bahia, que estabelece uma relação de documentos necessários para que seja emitida 
a certidão de reconhecimento, requisito para a celebração do contrato de concessão 
de direito real de uso, entre os órgãos competentes e as associações das comuni-
dades. Internamente dentro da SEPROMI é de competência da Coordenação de 
Políticas para as Comunidades Tradicionais – CPCT a execução dos processos de 
certificação (SEPROMI, 2014).
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instituição do marco temporal, a lei diferencia os instrumentos jurídicos 
utilizados especificamente para a regularização de terras públicas ocupa-
das por comunidades quilombolas e por comunidades de Fundo e Fecho 
de Pasto no Estado da Bahia.

Assim, há várias questões que são problemáticas na lei, essen-
cialmente por não contemplar os anseios das comunidades e violar dis-
positivos da Constituição Federal e da Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho para povos tribais. Como por exemplo, é utili-
zado o termo “terras ocupadas”, que não significa o mesmo que território, 
nesse sentido não compreende que as comunidades tradicionais não é so-
mente a ocupação de uma terra, mas que comporta uma estrutura social, 
política e cultural (DANTAS, 2015, p.25). Assim, o termo mais adequado, 
diante do contexto histórico de formação das comunidades tradicionais 
de Fundos de Pasto, poderia ser “terras tradicionalmente ocupadas”.

Outrossim, o prazo apresentado pela lei, caracterizado como 
um marco temporal, foi declarado pela Articulação Estadual das 
Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, como impossível de ser efeti-
vado, pois não há aparato contingencial e técnico do poder público, tão 
pouco das organizações e movimentos sociais para o cumprimento de tal 
normativa. A lei prevê ainda, que os contratos terão duração de 90 anos 
podendo ser prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, vedando às 
associações a alienabilidade/venda e penhorabilidade das áreas.

No entanto, como toda e qualquer legislação que não dialoga de 
maneira ampla com os sujeitos que nelas serão afetadas, há questões no 
texto legislativo que incidem diretamente sobre o reconhecimento dessas 
comunidades e a garantia aos seus territórios. Como primeira questão 
é possível tratar da ausência de reconhecimento do direito à proprieda-
de coletiva, como é assegurado para as Comunidades Remanescentes de 
Quilombos. Um segundo questionamento é acerca da capacidade das co-
munidades atenderem ao exíguo prazo, pois é sabido que muitas se en-
contram em locais distantes, o que dificulta o acesso às informações bem 
como a assessoria para a organização e constituição das associações5. 

5 Conforme dados obtidos no sítio eletrônico do IRPAA, a estimativa da Articulação 
Estadual de Fundo de Pasto é que atualmente existem de 700 a 1000 comunidades 
de fundo de pasto em todo o Estado que não tiveram suas áreas regularizadas, ou 
que nem mesmo se auto identificaram como comunidades tradicionais.
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Mesmo diante dessa dificuldade, a partir do momento que as comunidades 
tomaram conhecimento da Lei n.º 12.910 houve uma mobilização estadual 
para a identificação das comunidades tradicionais de Fundo de Pasto que 
existiam na Bahia, a vista de realizarem a certificação junto a SEPROMI6.

A Articulação Estadual de Fundo e Fecho de Pasto, em conjunto 
com as comunidades e entidades de apoio, aprovaram um projeto junto 
ao governo do Estado, de Busca Ativa, com o objetivo de promover o au-
torreconhecimento e a autodeclaração das comunidades junto aos órgãos 
competentes. Em três anos do projeto foi possível identificar mais que o do-
bro de comunidades daquelas que já estavam com cadastro junto ao CDA. 
Antes do projeto havia cerca de 300 comunidades cadastradas e com o pro-
jeto foi possível identificar mais 400 comunidades, isoladas no Estado. E 
mesmo assim, segundo a coordenação da CAFFP7, não foi possível mapear 
todo o território baiano, sendo possível que esse número seja ainda maior.

Vale recordar que as comunidades aguardaram cerca de vinte e 
cinco anos, desde a Constituição da Bahia, para que houvesse um docu-
mento de regularização fundiária que considerassem a sua tradicionali-
dade, e quando isso ocorre, lhes tem como obrigatoriedade apenas cinco 
anos, após a promulgação da lei para protocolizar o pedido de autorreco-
nhecimento e com isso a regularização fundiária, a vista de não perder o 
direito ao território (SARAIVA; PONTES, 2018, p.16).

A Convenção 169 da OIT em nenhum momento, assim como 
a Constituição Federal limita o direito ao território pelas comunidades 
na fixação de um marco temporal, pelo contrário, como já mencionado 
prevê a necessidade de proteção do Estado na garantia do território para 
a reprodução dos povos e comunidades tradicionais. Essa relação com 
o território é essencial para a preservação da sua identidade e manuten-
ção das comunidades de Fundo de Pasto, como ensina Pereira (s,d) apud 
Saraiva e Pontes (2018, p. 13):

6 IRPAA. Comunidades tradicionais do Sertão da Bahia discutem como se organizar 
mediante Lei 12.910/13. Disponível <em:https://irpaa.org/noticias/987/comuni-
dades-tradicionais-do-sertao-da-bahia-discutem-como-se-organizar-mediante-
-lei-12.910-13>. Acesso em: 30 mai. 2019.

7 Entrevistas realizadas como metodologia de pesquisa de campo desta monogra-
fia em janeiro de 2019, na cidade de Senhor do Bonfim - BA, durante reunião da 
Coordenação das Associações de Fundo e Fecho de Pasto (CAFFP), regional Bonfim.
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Se assim o é, trata-se, a toda evidência, de norma que veicula dis-
posição típica de direito fundamental, por disponibilizar a esses 
grupos o direito à vida significativamente compartilhada, por 
permitir-lhes a eleição de seu próprio destino, por assegurar-lhes, 
ao fim e ao cabo, a liberdade, que lhes permite instaurar novos 
processos, escolhendo fins e elegendo os meios necessários para a 
sua realização, e não mais submetê-los a uma ordem pautada na 
homogeneidade, onde o específico de sua identidade se perdia na 
assimilação ao todo. É, ainda, o direito de igualdade que se ma-
terializa concretamente, assim configurado como igual direito de 
todos à afirmação e tutela de sua própria identidade (PEREIRA, 
s,d apud SARAIVA; PONTES, 2018, p. 13).

Em entrelinhas, ao estabelecer o marco temporal, o estado da 
Bahia limita o direito de reconhecimento a existência das comunidades 
de Fundo e Fecho de Pasto e ao criar limite para um direito que está 
previsto constitucionalmente, torna ineficaz a proteção constitucional 
(SARAIVA, PONTES, 2018, p.13). Para isso Pereira (s.d) apud Saraiva e 
Pontes (2018, p.13) afirma “nenhuma maioria, sequer por unanimidade, 
pode legitimamente decidir sobre a violação de um direito de uma mino-
ria naquilo que diz respeito à sua própria identidade”.

Torres (2011, p.48) traz em questão a lógica que posiciona o 
Estado da Bahia a definir esses pressupostos jurídicos e qual o impedi-
mento para a não titulação dessas áreas coletivas, fazendo uma análise da 
relação do Estado brasileiro com os povos tradicionais, principalmente 
no que concerne essas comunidades estarem em terras públicas:

A noção de terras públicas, por outro lado, é associada diretamen-
te com o controle da terra por parte do Estado. Nessa concepção, 
a terra pertence, ao menos formalmente, a todos os cidadãos do 
país. Porém, é o aparelho do Estado que determina os usos dessas 
terras, supostamente em benefício da população em seu conjun-
to. Na realidade, esses usos tendem a beneficiar alguns grupos de 
cidadãos e, ao mesmo tempo, prejudicar outros. Consequente-
mente, o usufruto particular das terras públicas se converte numa 
luta pelo controle do aparelho do Estado ou, no mínimo, pelo di-
recionamento de suas ações em benefício de um ou outro grupo 
específico de cidadãos (LITTLE, 2002 apud TORRES, 2011, p.48).
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Destarte, a partir do histórico de leis e programas que ameaça-
ram o modo de vida das comunidades de Fundo de Pasto, a lei n.º 12.910 
ao tentar trazer o sentido de regularização e suposta “segurança” às co-
munidades, na verdade expõe mais ainda a vulnerabilidade para as co-
munidades. Sobretudo, através de um contrato de CDRU, em áreas que 
são devolutas e que, com isso, pertencem ao patrimônio do Estado. Deste 
modo, por mais que a normativa reconheça a posse e o seu uso pelas 
Comunidades, mantém ainda através desse instrumento jurídico o con-
trole sobre o uso do território, assim, estas áreas podem retomar para o 
domínio do Estado com o cancelamento do contrato caso os critérios 
estabelecidos por este não forem respeitados ou quando o próprio Estado 
achar conveniente, poderá requerer as áreas alegando interesse público.

Por compreender que determinado dispositivo traduz que as 
comunidades que não protocolizem o pedido de certificação do autor-
reconhecimento e regularização fundiária perdem o direito à posse dos 
seus territórios tradicionais, ofendendo veemente princípios constitu-
cionais (arts. 215 e 216 da CF/88) e a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho, promulgada pelo Brasil em 2004, (art. 13 e 
14), que a Procuradoria Geral da República ajuizou em setembro de 2017 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5783 contra o dispositivo 
que prevê a limitação temporal, pedindo a concessão de medida cautelar 
para suspender o dispositivo questionado e, no mérito, a declaração de 
sua inconstitucionalidade (STF, 2017).

A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.783/BA foi interpos-
ta pela Procuradoria Geral da República ao STF em setembro de 2017. A 
relatora distribuída para o caso é a ministra Rosa Weber e tem como in-
teressados o Governador do Estado da Bahia e a Assembleia Legislativa 
da Bahia, recentemente o Instituto da Pequena Agricultura Apropriada e 
a Associação dos Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia 
(AATR) entrou como Amicus Curiae em defesa das comunidades de Fundo 
e Fecho de Pasto. A ADI teve pedido de medida cautelar contra o art. 3º, 
2§º, da Lei 12.910, de 11 de outubro de 2013, ao qual prevê como limite 
para regularização fundiária dos territórios das comunidades tradicionais 
de fundo e fecho de pasto até 31 de dezembro de 2018, data limite para 
o protocolo de pedido de certificação de reconhecimento pela SEPROMI.
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A ADI tem como fundamento a afronta aos arts. 1º, III e V, 
art. 215, §1º e 2016 da Constituição Federal, pois estabelece um mar-
co temporal para o autorreconhecimento das comunidades tradicionais 
de Fundo de Pasto e logo da regularização fundiária de seus territórios, 
violando o direito a esses espaços ocupados tradicionalmente e violando 
a proteção e promoção da diversidade cultural (CR, art.215-§1, e 216) 
e os princípios da dignidade humana e do pluralismo político (CR, art. 
1º-III e V), fundamentos do Estado Democrático de Direito. Além disso, 
a ADI teve pedido de concessão de medida cautelar para suspender o 
dispositivo questionado.

Na petição inicial da ADI, proposta pela PGR, n.º 234.530/2017 
de setembro de 2017, o ex Procurador Geral da República Rodrigo Janot, 
fundamentou que a Constituição protege os povos e comunidades tra-
dicionais do país, garante seu direito de existir e preserva os seus mo-
dos de criar, fazer e viver, ademais reconhece o Estado brasileiro como 
pluriétnico e multicultural, assegurando a esses sujeitos diversos, que 
são formadores da nossa nacionalidade o exercício pleno dos direitos à 
identidade, bem como ao território que ocupam. Deste modo, é eviden-
te a proteção constitucional do direito fundamental das comunidades 
tradicionais de Fundo de Pasto a existirem e preservarem sua identidade 
(STF, 2017, p.15).

O PGR Rodrigo Janot, declara que a Constituição em momento 
algum criou limite temporal para que as comunidades tradicionais sejam 
reconhecidas, o que contraria o disposto no art. 3º, §2º, da Lei 12.910 de 
2013 do Estado da Bahia. Assim, aquelas comunidades que não consegui-
rem até o limite temporal de 31 de dezembro para se auto reconhecerem 
junto a SEPROMI, em outras palavras, não terão mais direito ao contrato 
de concessão de direito real de uso, vista a regularizarem seus territórios 
perante o Estado (STF, 2017, p.16).

A procuradoria Geral da República também salientou a vio-
lação aos dispositivos dos art. 13 e 14 da Convenção 169 da OIT e 
aduz que tampouco a Convenção limitou o direito ao território pelas 
comunidades tradicionais, impondo um marco, pelo inverso, destaca a 
essencialidade dos territórios para que os povos e comunidades tradi-
cionais se reproduzam.
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A PGR também pediu medida cautelar para o julgamento da 
ação, tendo em vista o perigo da demora processual e com isso o decurso 
do prazo previsto na lei estadual para que as comunidades se autorre-
conheçam junto ao Estado e consequentemente, ocorra a regularização 
fundiária. Salienta ainda, o risco do prazo pôr em risco a existência das 
comunidades, tendo em vista relação a identidade e o território que ocu-
pam. (STF, 2017, p.22).

No mesmo mês de setembro de 2017 o STF se manifestou a res-
peito da ADI n.º 5783. A relatora ministra Rosa Weber descreve os argu-
mentos e pretensão trazidos pela autora e assenta a respeito do pedido de 
concessão da tutela de urgência e da medida cautelar. A ministra avalia 
que a matéria tem relevância e significado especial para a ordem social e 
a segurança jurídica e por isso contempla a tutela de urgência, que após 
a manifestação da AGU e da PGR, o processo é submetido diretamen-
te ao Tribunal, tendo a faculdade da ação ser julgada definitivamente. 
Além disso, afirma que o rito procedimental da ADI não põe em risco a 
existência das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, tendo em vista 
que “O efeito da decretação de invalidade do ato normativo opera, como 
regra, de forma retroativa, uma vez que se julgada procedente a ação”. Ou 
seja, se a ADI for declarada inconstitucional, o prazo é retirado da Lei 
n.º 12.910/2013, do contrário, isso não acontece e as comunidades reco-
nhecidas serão àquelas que enviaram a documentação da autoatribuição 
à SEPROMI até 31 de dezembro de 2018. O que pode acontecer, todavia, 
é o governo da Bahia voltar atrás e retirar o prazo, como já vem sendo 
discutido por alguns parlamentares na ALBA.

A PGR, agora sob chefia da Procuradora Raquel Dodge, se ma-
nifestou nos autos, pelo prosseguimento do pedido de inconstitucionali-
dade do art. 3º, §2º, da Lei 12.910, seguindo a argumentação já apresen-
tada na petição inicial pelo ex-Procurador Rodrigo Janot. No relatório 
informa que a assembleia legislativa da Bahia está com um projeto de 
lei em tramitação para suprimir o prazo de apresentação do autorreco-
nhecimento e regularização fundiária previstos na Lei 12.910/2013. Em 
consulta ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa da Bahia – ALBA, 
se verificou que o Deputado Marcelino Galo (PT) protocolou projeto que 
altera a Lei 12.910, especificamente, o prazo até 31 de dezembro de 2018 
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para que as associações entrem com pedido de reconhecimento e regula-
rização fundiária, segundo fala do deputado o projeto tem como objetivo 
“corrigir uma grave distorção da lei em vigor”.

Ainda, a Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, in-
formou que em manifestação do governador do Estado da Bahia, este 
declarou que a lei conferiu proteção a comunidades tradicionais, ao reco-
nhecer seu direito à regularização fundiária, e que o estabelecimento de 
prazo para a medida preservaria o princípio da segurança jurídica. Nesse 
sentido, a AGU se manifestou pela improcedência do pedido, seguindo 
o entendimento do Governador do Estado, além do mais indicou que a 
lei 12.910/2013 regulamenta direitos instituídos por normas infraconsti-
tucionais, cujos requisitos de aquisição estariam sujeitos à discricionarie-
dade do legislador.

Finalmente, a ação tramita no STF desde setembro de 2017, com 
movimentação nos autos da manifestação da PGR, AGU e do Governo 
do Estado da Bahia. Em 07 de fevereiro de 2019, Rosa Weber deferiu o pe-
dido de Amicus Curiae do Instituto da Pequena Agricultura Apropriada 
- IRPAA em defesas das comunidades de Fundo e Fecho de Pasto. Já em 
13 de março de 2019 a Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 
no Estado da Bahia - AATR também solicitou ingresso como Amicus 
Curiae e desde então, na mesma data, está concluso à relatora.

A ADI como uma ação de preservação ao texto constitucional e 
que assegura diversos direitos aos povos e comunidades tradicionais, é de 
pronto um importante instrumento na defesa dos Fundos de Pasto frente 
à imposição do marco temporal pela Lei 12.910/2013. Importante ob-
servar o papel das instituições, assessorias e movimentos populares que 
estão juntos nesta defesa. Contudo, as comunidades de Fundo e Fecho 
de Pasto carecem de ampla assessoria jurídica e sobretudo respeito do 
Estado para garantir condições efetivas de acesso ao conjunto de direitos 
fundamentais, vinculados ao direito de viver em suas terras conforme 
suas escolhas de vida. Ademais, enfatiza-se que a mobilização das co-
munidades é fundamental para a visibilização e enfrentamento à essas 
violações, tanto do Estado como das empresas, sobretudo por se tratar 
de um movimento de povo tradicional que está presente em apenas um 
estado da federação.
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As garantias e direitos previstos na Constituição Federal de 1988 
e na Convenção 169 da OIT impõem deveres aos estados de respeito e 
reconhecimento do direito à terra, à autodeterminação e aos modos de 
vida dos povos originários e comunidades tradicionais. A partir dessas 
normativas os Estados nacionais devem promover o acesso e a perma-
nência desses povos em seus territórios, estabelecendo ainda mecanis-
mos de consulta prévia, livre e informada às comunidades, diante de leis, 
empreendimentos e projetos que afetem a vida desses sujeitos.

A Lei n.º 12.910, promulgada pelo estado da Bahia em 2013, ao 
estabelecer um marco temporal para o autorreconhecimento dos Fundos 
de Pasto, não atendeu aos dispositivos constitucionais e especialmente 
ao direito de consulta livre, prévia e informada da Convenção 169 da 
OIT. O não atendimento às normas superiores resultou - através das de-
núncias das famílias tradicionais - no ajuizamento da ADI n. 5.783 pela 
Procuradoria Geral da República em setembro de 2017. O marco tem-
poral imposto, neste caso e em outros envolvendo povos e comunidades 
tradicionais, representa um modo operante do Estado que limita o direito 
ao território, ao autorreconhecimento e não assegura os direitos funda-
mentais e sociais previstos na Constituição Brasileira. Sua imposição sem 
a devida participação também não compreende a dinâmica das comuni-
dades tradicionais. Primeiro, uma dinâmica de isolamento pelas próprias 
comunidades, como modo de proteção da sua cultura, diante das amea-
ças externas e, segundo, pela invisibilização intencional do Estado, que 
não reconhece o país como uma nação pluriétnica e multicultural.

Assim, entende-se que limitar temporalmente a autoidentifica-
ção e o cadastro do território das comunidades tradicionais de Fundo 
e Fecho de Pasto significa excluí-las do direito ao território e permitir 
que as suas terras estejam à disponibilização dos interesses do capital. 
Conflitos como esse, infelizmente, não são únicos das comunidades de 
Fundo e Fecho de Pasto, pois o reconhecimento do direito à terra e ao 
território é uma luta contínua de outros povos e comunidades tradicio-
nais no país, basta ver a história das populações indígenas, quilombolas, 
pesqueiras, faxinalenses, ilhéus, quebradeiras de coco babaçu, etc.
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Os direitos ao autorreconhecimento, à terra e ao território, à con-
sulta, ao respeito às identidades, aliado à conquista de políticas públicas 
que permitam às pessoas viverem tal qual escolheram são importan-
tes elementos de um outro projeto de desenvolvimento, especialmente 
para a reprodução da vida, da proteção da natureza, dos saberes locais 
e tradicionais. São direitos plurais e que se encontram fundamentados 
na perspectiva da interculturalidade da CF/88, os quais o Estado deve 
garantir e proteger ouvindo e conferindo legítimas condições de infor-
mação e participação aos seus sujeitos. Por fim, ressalte-se que mesmo 
diante dos contínuos desafios de reconhecimento legislativo e jurídico, às 
comunidades permanecem existindo, resistindo e reivindicando às suas 
diferentes formas de fazer, criar e viver, como tem sido ao longo desses 
séculos, para a construção de uma concepção de território como garantia 
de vida física e cultural.
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 A LEGISLAÇÃO PROTETIVA AOS DIREITOS DOS 
POVOS DE TERREIRO EM: ENTRE AS LEIS DE 
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  INTRODUÇÃO

O tema referente à preservação dos povos e comunidades tra-
dicionais tem sido alvo de atenção de várias áreas do conhecimento, in-
cluindo o Direito. Seu estudo torna-se importante porque tem íntima 
relação com a história do Brasil, perpassando desde a colonização até os 
dias atuais. Além do mais, tais povos detêm reconhecimento pelo Poder 
Público por serem grupos culturalmente diferenciados, participantes do 
processo de formação nacional.
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Getúlio Vargas. E-mail: amaiama.lamarao@outlook.com.

4 Graduanda do 7º semestre em Direito pela Universidade Federal do Pará. E-mail: 
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Dentro dos grupos tidos como tradicionais5, esta pesquisa inci-
de sobre os povos de terreiro, que possuem uma questão crucial: trata-
-se de uma coletividade tradicional social religiosa, que tem como es-
pinha dorsal a ligação com as religiões de matrizes africanas, o que leva 
ao aprofundamento sobre suas práticas tradicionais de culto. Assim, 
parte-se da hipótese de que não há como dissociar o elemento jurídico 
e a preservação dos povos tradicionais de terreiro da religião, pois estão 
imbricados completamente.

Ademais, o estudo apoia-se em questões étnico-raciais, pois a 
construção da categoria “povos tradicionais de terreiro” é fruto de mo-
bilização social dos povos de origem afro-brasileira pela preservação da 
diversidade cultural a partir do combate ao racismo e pela promoção de 
políticas públicas étnico-raciais.

Apesar de tais grupos serem protegidos, tanto pela caracteriza-
ção como povos tradicionais, quanto pela liberdade religiosa, através de 
legislações de direitos humanos internacionais, nacionais, regionais e 
locais, seus direitos de livre expressão da fé vêm sendo reiteradamente 
violados por episódios de hostilidades e outras situações, todas motiva-
das por intolerância religiosa perpetrados tanto por particulares quanto 
pelo Poder Público.

Em sentido oposto a isto, este trabalho tem como objetivo geral 
abordar a legislação protetiva aos direitos dos povos de terreiro como 
povos ou comunidades tradicionais, as também a que envolve a sua li-
berdade religiosa, tendo como objetivos específicos: a) Tratar da diáspora 
negra da África em direção ao Brasil; b) Caracterizar os povos de terreiro 
como povos ou comunidades tradicionais; c) Analisar a liberdade reli-
giosa dos povos de terreiro com base na legislação. Metodologicamente, 
se recorrerá a fontes bibliográficas primárias, secundárias e documentais, 
bem como do método dedutivo.

 

5 “[...] o conjunto de populações, em sua maioria de origem afro-brasileira, que está 
ligado às comunidades religiosas de matrizes africanas por vínculos de parentescos 
ou iniciáticos. Assim se definem em razão do pertencimento, uma vez que se estru-
turam em torno de organizações sociais religiosas de intensa forma de sociabilidade 
coletiva” (BRASIL, 2016).
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 2. EXU E A DIÁSPORA NEGRA NO BRASIL: O OLHAR A PARTIR  
 DA ENCRUZILHADA

[...] Pra fazenda eu retornei,
Soltei todos os escravos,
E as senzalas eu queimei.
A liberdade,
Não tava escrita em papel,
Nem foi dada por princesa,
Cujo nome é Isabel, A liberdade,
Foi feita com sangue e muita dor,
Guerras, lutas e batalhas (MESTRE BARRÃO apud AMARAL, 
SANTOS, 2015).

Cânticos como este, que são entoados na Capoeira como gritos 
de luta e força (AMARAL, SANTOS, 2015) e não de lamento, são exem-
plos de resistência negra na sociedade que vivemos, construída em bases 
coloniais e escravagistas impostas pelo colonizador europeu.

Tal resistência, assim como o direito, são achados na Encruzilhada, 
na qual reina Exu, “[...] a carne de toda a comunicação, Hermes iorubá, 
ponte e contraponto da diáspora negra” (HEIM, ARAÚJO, HOSHINO, 
2018, p. 11).

A Capoeira, assim como as religiões de matriz africana e afro-
-brasileira são herdeiras da diáspora africana no Brasil, que não foi uma 
escolha, mas uma imposição colonial (GILROY, 2001).

Assim, surge a necessidade de uma reconexão histórica ao Iroko6, 
à ancestralidade, que vem da África, continente cuja história nasceu 
(DIOP, 1989) e como ela veio parar no Brasil por meio da colonização. 
De acordo com Hall (2003, p.3), a dinâmica do colonialismo é

[...] parte de um processo global essencialmente transnacional e 
transcultural – e produz uma reescrita descentrada, diaspórica ou 
“global” das grandes narrativas imperiais do passado, centradas na 

6 “[...] Iroko que é a ancestralidade, a raiz, a ligação da árvore com a terra com a seiva, 
refletirá a circularidade dos ciclos, dos nutrientes, mas também o lugar da sombra 
que revigora, dos limites nesse processo de mediação cultural” (RAMOS, 2018, p. 23).
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nação, portanto recai precisamente sobre sua recusa de uma pers-
pectiva do “aqui” e “lá”, de um “então” e “agora”, de um “em casa” 
e no “estrangeiro”. “Global” neste sentido não significa universal, 
nem tampouco é algo específico a alguma nação ou sociedade. 
Trata-se de como as relações transversais e laterais que Gilroy de-
nominado “diaspóricas” (Gilroy,1993) complementam e ao mesmo 
tempo deslocam as noções e moldam um ao outro. Como Mani e 
Frankenberg afirmam, o “colonialismo”, como o “pós-colonial”, diz 
respeito às formas distintas de “encenar os encontros” entre as so-
ciedades colonizadoras e seus “outros” – “embora nem sempre da 
mesma forma ou mesmo grau” (Mani e Frankenberg, 1993, p. 301).

A colonização, portanto, se deu por meio do movimento entre 
nações havendo trocas e ressignificações, mas havia uma grande diferen-
ça, revelada posteriormente como uma hierarquia entre o colonizado e o 
colonizador. Se espalhou a ideologia da colonização europeia civilizatória 
nos territórios ocupados, que acabou por justificar o domínio, a explora-
ção, a violência, a escravidão e o nascimento do capitalismo como modo 
de produção dominante (ROCHA, SANTOS, 2020).

Cesáire (1978) revela que a Europa é indefensável, pois a sua ci-
vilização ocidentalizada não foi capaz de resolver os problemas do prole-
tariado e colonial, refugiando-se na hipocrisia.

O colonialismo é um sistema de controle econômico e político 
mais antigo que a colonialidade, sendo esta mais profunda e perene, re-
fletindo uma “[...] relação política e econômica, na qual a soberania de 
um povo está no poder de outro povo e nação, o que a constitui como 
império” (CANDAU, 2010).

 Porém, em que pese o colonialismo preceder a colonialidade, 
esta se mantém cotidianamente, articulando-se por três faces: a colonia-
lidade do poder, do saber e do ser (QUIJANO, 2005). Conforme Andrade 
(2017), a primeira consiste na imposição da categorização racial ou ét-
nica da população mundial, sendo que, a partir do século XIX, a raça 
foi uma construção essencial ao capitalismo moderno, animalizando, in-
feriorizando e hiper sexualizando o povo negro, de modo a legitimar a 
escravidão e o enriquecimento das metrópoles.

Quanto ao saber, foi promovido uma intensa repressão de ou-
tros modos de conhecimento não europeus, usando da negação ao legado 
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histórico e intelectual dos povos africanos e indígenas, tidos como liga-
dos à barbárie, à selvageria (BELTRÃO et al., 2010), à inferioridade e à in-
capacidade (YRIGOYEN FAJARDO, 2009). Tais concepções equivocadas 
criaram instrumentos à colonização para afastar dos povos tradicionais o 
controle dos seus próprios destinos.

O conceito de colonialidade do ser abrange diretamente à não-
-existência, à exclusão, à negação da alteridade da população negra e 
indígena, sendo a estereotipia uma das formas de reflexo desta face de 
colonialidade. De acordo com Bhabha (2005), o estereótipo ou o fetiche 
produzem acessão às fantasias do colonizador, ou seja, “O Outro” den-
tro da estereotipia revela, para além da fantasia, o conflito entre prazer/
desprezar, dominação/defesa, conhecimento/recursa, essenciais para 
construir posições e oposições dentro do discurso racista. Leila Gonzalez 
(1982) critica estas representações, denominadas de “lugar de negro”, 
como se só pudessem ocupar determinadas atividades como futebol, 
dança e música, sendo que tais estereótipos, no geral, foram incorpora-
dos à literatura brasileira.

Percebe-se, então, que para além das colonialidades do saber e 
do ser, há também a presença forte do exotismo, folclorização, primiti-
vismo, da colonialidade de gênero (LUGONES, 2008), da colonialidade 
cosmogônica7 (NOGUEIRA, 2020), do branqueamento (GONZALEZ, 
1988), aniquilando a posição do negro, do indígena e de outras popula-
ções tradicionais como protagonistas da história brasileira. Todavia, tais 
populações sempre encabeçaram processos de luta (HERRERA FLORES, 
2004) ou de protagonismo/ativismo em prol de seus direitos (GARCIA 
SERRANO, 2011).

É bom se ter noção deste contexto para que se entenda a dinâ-
mica do colonialismo e sua influência na diáspora negra. Esta represen-
ta a migração dos povos negros colonizados para as metrópoles e/ou 
áreas sob o seu controle, transformando-as em “[...] referência de do-
minação política, econômica e cultural” (HALL, 2003). Assim, segundo 

7 “A Colonialidade Cosmogônica é o efeito responsável pela invisibilidade, pela des-
cridibilidade e pela destruição dos sistemas gnoseológicos. (...) Na base da colonia-
lidade cosmogônica está a divisão binária natural/social, apartando ancestralida-
de – espiritualidade da realidade material. Esse princípio do colonialismo arranca 
bruscamente o espiritual do social” (NOGUEIRA, 2020 p. 54).
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Munanga (2004), o eurocentrismo determinou a constituição da iden-
tidade nacional, diminuindo a importância dos povos tradicionais para 
a formação do Brasil.

O povo negro, por meio desse movimento entre nações 
(ANDRADE, 2017), veio para o território brasileiro, outrora dominado 
por europeus. Sob a justificativa de “civilizar” os territórios ocupados, 
as metrópoles potencializaram todo o tipo de violência refletida na ex-
ploração, subjugação e escravidão dos povos negros. Conforme Marx 
(1985) e Willians (2012), o colonialismo e o escravismo criaram as ba-
ses da sociedade moderna, ensejando uma acumulação primitiva que 
consolidou o modo de produção capitalista. Ademais, consoante Chauí 
(2000, p. 36), a colonização da América e do Brasil decorreu de três 
componentes, sendo eles

“[...] i) elaboração mítica do símbolo “Oriente”; ii) história teo-
lógica providencial, que vincula o cristianismo à profecia; e iii) 
elaboração jurídico teocêntrica centrada no direito natural, que, 
segundo a estudiosa, fundamentava o absolutismo ibérico”.

Tais componentes eram vistos como divinos, o que deu base ao 
mito fundador pela Natureza, a obra de Deus e o Estado – a vontade de 
Deus. Entremeado a isso, estava a superioridade branca e europeia. Dessa 
maneira, se acreditava que os povos indígenas “naturalmente” adeririam 
à servidão voluntária, o que acabou não acontecendo. Iniciou-se, então, 
que os indígenas eram “[...] indispostos para o trabalho na lavoura e os 
negros, ao contrário, possuíam essa afeição natural” (ROCHA, SANTOS, 
2020, p. 74). O sequestro, tal “afeição natural”, a degradação da imagem 
negra (M`BOKOLO, 2009) e a escravidão dos povos negros só sustenta-
ram o tráfico negreiro, do capitalismo e do racismo.

Para Gonzalez (2014), o racismo tem origens na coloniza-
ção ibérica, a partir das guerras travadas com os Mouros, se expan-
dindo para a dimensão racial, pois os Mouros eram negros da África 
Ocidental. Ainda, segundo a autora, a formação ibérica também era 
hierarquizada, sendo Portugal e Espanha países organizados por castas 
sociais diferentes entre si. Quem estava fora de tais castas (árabes, ju-
deus, ciganos, africanos) deveria ser eliminado. Este modelo seguiu-se 
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ao Novo Mundo, abarcando negros, indígenas e outras pessoas de raça 
mista (ANDREWS, 2007).

O fenômeno do racismo é elemento estruturante da América 
Latina, baseado na “[...] destruição da condição humana, da coisificação, 
da exploração extrema e da exclusão” (ROCHA, SANTOS, 2020 p. 76). 
Como conceito, Almeida (2020, p. 32) entende que o racismo é

[...] uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como 
fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes 
ou inconscientes que culminam em vantagens ou privilégios para 
indivíduos, a depender do grupo racial a qual pertençam. Embora 
haja relação entre os conceitos, o racismo diferente do preconceito 
racial e da discriminação racial.

Destarte, tendo o racismo como base, aos negros escravizados 
e seus descendentes, destinou-se o aparato da violência e das determi-
nações excludentes, por meio de um “[...] código já sistematizado (sic), 
referenciado simbolicamente e estruturado ideologicamente, por meio 
do racismo” (RAMOS, 2018, p. 25). Assim, tudo o que vem da África está 
sob o manto do racismo, preconceito racial e da discriminação racial, o 
que inclui a sua cultura e, por conseguinte, a sua religião.

Contudo, houve resistência. Desde o século XVI, havia fugas, 
convivências em agrupamentos coletivos e insurreições urbanas. Povos 
indígenas, negros e vários outros que estavam à margem da sociedade 
escravocrata brasileira empreenderam resistências. Vale ressaltar, con-
soante Rábago Dorbecker (2014), que as resistências sempre tiveram um 
custo muito alto a esses grupos, mas, tem sido uma constante histórica 
que não deixa de surpreender.

Contudo, na cronologia da América Latina, o Brasil somente em 
1888 oficialmente deixou de ser escravagista. Mas os desafios advindos 
do racismo aos ex-escravizados e descendentes não acabaram. De acordo 
com Andrews (2007, p. 152):

“[...] o racismo científico foi imediatamente abraçado pelas elites 
na virada do século, que enfrentavam o desafio de como trans-
formar suas nações “atrasadas” e subdesenvolvidas em repúbli-
cas modernas e civilizadas. Essa transformação, concluíram elas, 
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teria de ser mais do que apenas política ou econômica, teria de 
ser também racial”.

Então, na América Latina e, por conseguinte, no Brasil, não havia 
projeto de emancipar a população de origem africana (MOORE, 2005), 
seguindo-se em uma estrutura neocolonial e racista. Para além de uma 
movimentação geográfica forçada, pode-se interpretar a diáspora negra 
sob um outro ponto de vista. Por meio da decolonialidade (estudos cul-
turais ou pós-coloniais) retorna-se a perspectiva de Frantz Fanon, fazen-
do uma abordagem crítica do colonialismo como paradigma ou discurso 
intrínseco à sociedade moderna, que promove experiências racializadas 
(NOGUEIRA, 2020).

Tais estudos consistem na “[...] luta contra a lógica da coloniali-
dade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos” (MALDONADO-
TORRES, 2019, p. 36), refletida, por exemplo, no Movimento Negro, na 
Amefricanização (GONZALEZ, 1988) como categoria de direitos humanos 
apreensível em pretuguês, ou dando voz ao “subalterno” por meio do repen-
sar e recolocar saberes (SPIVAK, 2014), dentre tantos outros autores deco-
loniais. Desta forma, se pode valorizar conhecimento produzido por outras 
lógicas, epistemologias, dimensões sociais, que acabaram por ser sufocadas 
pelo sistema colonial, capitalista e escravagista (GONZALEZ, 1988).

Deste modo, este trabalho segue na linha decolonial, ressig-
nificando a importância dos saberes africanos, por meio da centrali-
dade do negro, trazendo uma diáspora e sujeitos embasados no Iroko 
(ANDRADE, 2017), espalhado pelo Atlântico Negro (GILROY, 2001), 
sendo este um movimento, um espaço que mescla política e linguística, 
onde a resistência negra traz o elo entre o Orún e Ayiê, ou seja, a África e 
Brasil (RAMOS, 2018).

Logo, a diáspora significa também a construção de novas for-
mas de ser, agir e pensar do povo negro no mundo, sendo, portanto, 
uma redefinição identitária por meio de lutas, novos elos afetivos e vín-
culos familiares firmados pelo povo negro. O que nos traz ao olhar pela 
Encruzilhada, ao caminho de Exu.

Na lógica exuística, a construção do povo negro se dá por meio 
do presente, passado e futuro, ressignificando os processos de resistência 
e sobrevivência do Iroko, e, por conseguinte, dos Orixás e das religiões de 
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matriz africana e afro-brasileira. Exu, senhor de todas as trocas, “[...] é o 
interlocutor dos dois mundos e aquele que precisa ser lembrado e ouvido 
para os caminhos se abrirem nessa viagem transatlântica, o único que 
transita entre os dois mundos (dos orixás e dos humanos)” (RAMOS, 
2018, p. 23).

Desta forma, se combate o epistemicídio das raízes cosmológicas 
ancestrais africanas, que são consideradas, ainda por muitos, heréticas ou 
demoníacas. Se busca exaltar o sagrado por meio da luta pela preserva-
ção dos saberes tradicionais dos Povos ou Comunidades Tradicionais de 
Terreiro ou de Santo, que mantém a conexão com o divino, pois o sagra-
do está em toda a ação, em todo o espaço.

Segundo Nogueira (2020), a epistemologia dos povos de Terreiro 
emerge da Encruzilhada, sendo totalmente diferente da lógica atual, onde 
impera a Necropolítica8, que quer negar e matar o Iroko, por meio da ani-
quilação de tais saberes e comunidades. A sociedade atual, que tentou (e 
tenta) impor a homogeneidade, o universalismo, um único caminho, fa-
lhou e, mesmo assim, não suporta a diversidade que está na Encruzilhada.

A Encruzilhada é um lugar para encontros, reencontros, com in-
finidade de possibilidades (NOGUEIRA, 2020). Ela comporta os povos 
tradicionais de Terreiro e todos os outros corpos que representam o exis-
tir e o resistir político. Assim, Exu representa a controvérsia, se negando 
a alienação e a opressão de quem quer que seja, até porque o caminho é 
feito de escolhas e de autonomia. Nessa toada, tendo Exu como aquele 
que abre os caminhos, se evoca um Direito achado na Encruzilhada, onde 
Xangô, orixá da Justiça e Thémis, deusa da Justiça, se encontram (HEIM, 
ARAÚJO, HOSHINO, 2018).

Através dos processos de luta do povo negro, base dos povos de 
Santo, se buscou fazer com que o Direito abarcasse discursos jurídico-po-
líticos que abrangessem os Povos de Terreiro considerados como Povos 
ou Comunidades Tradicionais e, consequentemente, os seus direitos à li-
berdade religiosa e de culto às religiões afro-brasileiras (RAMOS, 2018), 
que serão mais à frente demonstrados, tendo Xangô como Orixá e repre-
sentação da Justiça Decolonial que se tanto tem buscado.

8 A Necropolíca é uma teoria, inspirada em Michael Foucault, no qual a vida e a 
morte são objetos controláveis pelos Estados. O autor também adiciona a liberdade 
como fator de mediação (MBEMBE, 2016).
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 3. XANGÔ E OS POVOS DE TERREIRO COMO POVOS OU    
 COMUNIDADES TRADICIONAIS

[...] Através dos séculos,
os orixás e os homens têm recorrido a Xangô
para resolver todo tipo de pendência,
julgar as discordâncias e administrar justiça (PRANDI, 2001).

Na tradição afro-brasileira de matriz nagô-iorubá, Xangô é o 
orixá da justiça, porém, como já foi mencionado, uma justiça cha-
mada de decolonial, que “[...] visibiliza seus atores e os coloca como 
construtores da Justiça, do Direito e das políticas públicas” (RAMOS, 
2019, p. 101).

Conforme Prandi (2001), Xangô é dono do trovão, aquele que co-
nhece os caminhos do poder secular, o governador da justiça. Entretanto, 
é o rei dos oprimidos, daqueles que são injustiçados. Não é à toa que é

“[...] o Orixá mais solicitado pelas comunidades-terreiro, pelas 
agressões historicamente conhecidas, aos templos e por aqueles, 
seus integrantes, tão carentes de justiça em um país considerado 
injusto até pelos seus dirigentes” (BARROS, 2009, p, 148).

Assim, a resistência empreendida pelos Povos de Terreiro em 
busca do reconhecimento da sensibilidade jurídica afro-brasileira, 
sendo Xangô a verdadeira expressão da noção descolonial de justiça 
(HOSHINO, 2014).

O Brasil é tão diverso em sua composição cultural e étnica, po-
rém, há um enorme desafio na garantia de direitos para promoção do 
bem-estar da população, sobretudo dos povos e comunidades tradicio-
nais. Tais povos, em sua maioria, vivem marcados pela invisibilidade, si-
lenciados por pressões sociais, econômicas, fundiárias e discriminatórias.

Contudo, estes grupos têm procurado se organizar em verdadei-
ros movimentos de resistência ao estabelecimento de uma relação entre 
identidade coletiva, afirmação e manutenção do território dos povos e 
comunidades tradicionais (ALMEIDA, 2011).
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Os componentes de um povo ou comunidade tradicional têm 
formas de ser, fazer e viver bem diferentes da sociedade em geral, fazen-
do com que tais grupos se reconheçam como portadores de identida-
des e direitos próprios. Ademais, destaca-se que tais grupos colaboram 
para a coletividade nacional, abarcando modos próprios de vida, de se 
relacionar com os recursos naturais, preservação da história, memória e 
patrimônio cultural material e imaterial. Isso é corroborado pelo Decreto 
n. 6.040/2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, no seu no art. 3º, I9.

Deste modo, para esses povos existem diferenciadas interações 
com o território, os modos de organização social e com a tradição. O 
seu território está imbricado de dimensões simbólicas, pois ali estão 
presentes fatos que mantém a memória viva daquele grupo, como os 
sítios sagrados e os seus ancestrais. Portanto, é comum que territórios 
de comunidades tradicionais ultrapassem as divisões político-adminis-
trativas do país.

Contudo, Moreira (2006) afirma também que não é a localidade 
que define um grupo a ser denominado como “tradicional”, mas sim sua 
forma de vida e modos de aproximar relações com a diversidade biológica.

A produção desses grupos é baseada no “[...] plantio, criação, 
caça, pesca, extrativismo, artesanato (...) está associada a relações de pa-
rentesco e compadrio e são baseadas e relações de troca e solidarieda-
de entre famílias” (BRASIL, 2014, p. 14). Vale ressaltar que a dinâmica 
produtiva dessas coletividades tem ritmo e lógica próprios, diferentes da 
sociedade nacional.

A organização social dos povos tradicionais tem como carac-
terística marcante a valorização da família como centro de toda a vida 
comunitária, atendendo às necessidades sociais, morais, culturais e eco-
nômicas próprias.

9 “Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:
 I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inova-
ções e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007).
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De acordo com o Joaquim Shiraishi Neto (2007), são considera-
dos povos e comunidades tradicionais no Brasil os povos indígenas, as 
comunidades remanescentes de quilombos, os ribeirinhos, quebradeiras 
de coco, os pescadores artesanais, os pantaneiros, pomeranos, vazantei-
ros, piaçabeiros, povos ciganos, os pantaneiros, os faxinalenses, as comu-
nidades de fundos de pasto, os caiçaras, os geraizeiros, os apanhadores 
de flores sempre-vivas e os povos de terreiros (grupos afro-religiosos), 
sendo este último o foco desta proposta de estudo. Importa ressaltar que 
há outros grupos que, unidos, formam parcela significativa da população 
brasileira, com ocupação considerável no território brasileiro.

São reconhecidos direitos às comunidades tradicionais no âm-
bito internacional e nacional, sendo aqui brevemente abordados. A 
Constituição de 1988, em seu art. 215, determina a proteção estatal às 
manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, bem 
como as de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional 
(BRASIL, 2019). Além do mais, no seu art. 216, há determinação de pro-
moção e proteção pelo Estado do patrimônio cultural brasileiro, conside-
rando tanto os bens de natureza material quanto imaterial dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira (BRASIL, 2019).

Em 1989, no âmbito internacional, foi editada a Convenção 
169 sobre Povos Indígenas e Tribais, da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), órgão das Nações Unidas. O cumprimento dessa 
Convenção no Brasil se deu pelo Decreto Presidencial n. 5.051/2004, o 
que significa o comprometimento da nação brasileira com o tema e sujei-
ção a penalidades internacionais.

Tal convenção é fundamental quanto à conceituação da termi-
nologia “povos indígenas ou tribais”, pois estão relacionados a estilos de 
vida tradicionais, cultura e formas de viver distintas de outros setores da 
sociedade nacional. Além do mais, há um critério fundamental de autoi-
dentificação ligados a “[...] autonomeação, expressa ‘elementos de iden-
tidade política e reafirmação de direitos” (CASTRO apud MOREIRA, 
2006 p. 44). Portanto, são os próprios povos que se identificam como 
tradicionais ou não.

Há determinação convencional de proteção de direitos dessas co-
munidades, bem como de suas culturas, modos de viver, organizações, 
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culturas, economias e o meio ambiente onde se localizam (BRASIL, 
2019). Importante também é citar que todo o tipo de ação que atingir, di-
reta ou indiretamente, envolver esses grupos devem ser amplamente dis-
cutidos de acordo com seus desejos e interesses, abarcando, por exemplo, 
o instituto da Consulta Prévia (BRASIL, 2019). Fica garantida também a 
proteção contra violação de direitos, o atendimento jurídico, bem como 
uso de meios eficazes ao cumprimento da justiça. São reconhecidos os di-
reitos territoriais, tidos como fundamentais, bem como o livre acesso aos 
recursos naturais de que se utilizam tradicionalmente (BRASIL, 2019).

Seguindo-se no âmbito nacional, há a Convenção da Diversidade 
Biológica (Decreto n. 2.519/1998), sendo considerada importante porque 
ela absorve “[...] o reconhecimento de relações estreitas entre a biodi-
versidade e o modo de vida de comunidades tradicionais” (MOREIRA, 
2006, p. 81), tratando, assim, ao concomitantemente da conservação da 
biodiversidade e da proteção das comunidades que vivem em estreia re-
lação com os recursos naturais.

Outro instrumento legal de proteção aos povos tradicionais é a 
Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais (Decreto n. 6.177/2007), onde há o destaque no decorrer do tex-
to legal sobre a importância da preservação dos conhecimentos tradicio-
nais e a sua colaboração para o desenvolvimento sustentável, bem como 
de “[...] que o diálogo intercultural é o meio mais adequado para a pro-
moção da paz, da tolerância e do respeito à diferença” (BRASIL, 2014). Há 
também a supracitada Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto n. 6.040/2007), a qual 
reforça o reconhecimento pelo Poder Público e a proteção de grupos cul-
turalmente diferenciados, participantes do processo de formação nacio-
nal, para além dos quilombolas e indígenas.

Voltando-se à população foco deste projeto, a Comissão 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais do Ministério do Meio Ambiente caracteriza os povos de 
terreiro como uma coletividade social religiosa, que tem como espinha 
dorsal a ligação com as religiões de matrizes africanas. Para se adentrar 
nestas matrizes, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre os 
estudos da Religião.
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 4. A LIBERDADE RELIGIOSA DOS POVOS DE TERREIRO E A   
 PERPETUAÇÃO DO IROKO

Conforme Prandi (2001), o Iroko é a árvore africana sagrada, 
onde mora Oro, o espírito da floresta. Assim, a ligação da árvore com 
a terra e a seiva representa a ancestralidade que deve ser preservada. 
Segundo Ramos (2018, p. 23), o diálogo

[...] entre os dois mundos e a circularidade dos processos de so-
brevivência e resistência mantém até hoje a árvore sagrada, a árvo-
re da vida e o elo com o Iroko e a ancestralidade. Para nós, Povo de 
Santo, a temporalidade histórica, passado e presente, se fundem 
na construção do que somos, pois os pés sujos de terra e o suor 
dos rostos negros escravizados no Brasil contam do passado vivi-
do no presente. Ressignificam os processos de resistência e sobre-
vivência do Iroko, da vida.

Desta forma, é por meio das religiões de matriz africana que tal 
ancestralidade é passada de pessoa para pessoa. Se faz, então, necessário 
trazer algumas considerações sobre religião para que se entenda um pou-
co da cosmologia dos Povos de Santo e, como a preservação do direito à 
liberdade religiosa é importante para essas comunidades.

É inegável que a religião sempre exerceu domínio sobre os indiví-
duos, tornando-se um objeto interessante pelo viés espiritual e científico. 
Todavia, entre os cientistas não há consenso sobre o seu conceito, mas, é 
possível extrair alguns elementos convergentes.

De posse de tais elementos convergentes, a religião é um elemen-
to independente (HOCK, 2010) que abrange um conjunto de crenças com 
simbologia própria sagrada (OTTO, 2007), implicando em sentimentos e 
sensações aos seus seguidores (SÖDERBLOOM apud GAARDER, 2000), 
que possuem reverência e admiração por um poder sobre-humano. Tal 
conjunto de crenças varia de acordo com a matriz religiosa.

Conforme Gaarder (2000), existem as seguintes grandes ma-
trizes religiosas: a) Religiões com origem na Índia (Hinduísmo, Bu-
dismo, Lamaísmo); b) Religiões do Extremo Oriente (Confucionismo, 
Taoísmo, Xintoísmo); c) Religiões Africanas (no Brasil chamadas de 
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Afro-Brasileiras); d) Religiões monoteístas no Oriente Médio: Judaís-
mo, Cristianismo, Islã; e) Filosofias de Vida Não Religiosas (Huma-
nismo, Materialismo, Marxismo); f ) Novas Religiões e Novas Perspec-
tivas (Sincretismo, Tendências Esotéricas, Movimentos Alternativos 
ligados à reação ao materialismo e ênfase à natureza). Entretanto, não 
se negam outras manifestações religiosas externas às classificações 
acima citadas.

Sobre as Religiões Africanas, o enfoque principal nas Religiões 
Primais, Tribais ou Tradicionais, com “[...] a estrutura tradicional basea-
da na aldeia” (GAARDER, 2000, p. 96) é na vida familiar. Vale frisar que 
não existem textos escritos sobre estas religiões, o que torna árduo o tra-
balho dos pesquisadores. Assim, boa parte do que se conhece apoia-se 
nos relatos de observadores externos sobre os mitos que sobreviveram ao 
tempo por meio da tradição oral.

Há uma variedade enorme de povos tribais, com seus próprios 
deuses, rituais de culto e idiossincrasias, porém, com alguns traços em 
comuns, que incidiam nas migrações, prática da agricultura, pastoreio, 
caça e coleta. Ademais, a Gaarder (2000, p. 97) ressalta que a “[...] tribo 
– ou o clã, grupo de parentesco ou família extensa – forma o arcabouço 
para a existência diária do africano”. Tal grupo é coordenado por um che-
fe ou rei, sendo uma espécie de juiz, líder político e sacerdote espiritual, 
porém, há uma série de outros especialistas religiosos, como os oráculos, 
curandeiros, adivinhos e etc.

O conceito de tribo compreende para além dos vivos, também 
os mortos. Existem uma série de costumes mantidos pelos vivos e a forte 
tradição do culto aos antepassados. Segue Gaarder (2000) pontuando que 
havia a crença num deus supremo e em deuses menores, encontrados nas 
florestas, planícies, montanhas, mares, rios e lagos.

As crenças tribais africanas chegaram ao Brasil “[...] por causa da 
origem de seus principais portadores, os escravos traficados da África” 
(PIERUCCI apud GAARDER, 2000, p. 317) iniciada na primeira me-
tade do século XVI, transformando-se nos Cultos Afro-Brasileiros ou 
Religiões Negras. A organização desses grupos é recente, principalmente 
nas últimas décadas do século XIX, no período final da escravidão, com 
assentamento urbano de muitos grupos negros. Fator este que favoreceu 
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condições à sobrevivência de algumas práticas tradicionais africanas e 
aparecimento de coletivos de culto organizados.

Todavia, conforme Morais e Jayme (2017), vale ressaltar que, 
mesmo com o fim da escravidão, há registros abertos de situação de 
segregação étnico-racial, sendo que a distribuição de direitos e, conse-
quentemente, de políticas públicas. Isto aplica-se de modo agravado às 
religiões afro-brasileiras.

Tais religiões espalharam-se pelo Brasil, com tradições mitológi-
cas diversificadas e nomes diferentes como: a) Candomblé, na Bahia; b) 
Xangô, em Pernambuco e Alagoas; c) Tambor de mina, no Maranhão e 
no Pará; d) Batuque, no Rio Grande do Sul; e) Macumba, depois umban-
da, no Rio de Janeiro (PIERUCCI apud GAARDER, 2000).

Cada uma conta com seus deuses (Orixás, Entidades, Caboclos, 
etc.), além de contar com uma narrativa riquíssima e com símbolos par-
ticulares, como “[...] as roupas, as cores das roupas e das contas, deter-
minados objetos, adereços, batidas de atabaque e canções características, 
bebidas e alimentos, sem falar dos animais sacrificiais próprios de cada 
orixá” (PIERUCCI apud GAARDER, 2000, p. 320).

Todavia, é importante frisar que em relação à Umbanda e o 
Tambor de Mina, há uma visão mais misturada, abarcando conheci-
mentos tradicionais africanos somados ao catolicismo (principalmente 
aos santos católicos), ao espiritismo kardecista (com os aprofundamen-
tos nos estudos dos espíritos e dos médiuns), às tradições indígenas 
(xamanismo indígena ligado à pajelança e o culto aos “encantados”/
caruanas), formando o que se considera um sincretismo religioso ori-
ginalmente brasileiro.

As Religiões Afro-Brasileiras se organizam dentro de um es-
paço territorial denominado terreiro, sendo justamente daí que vem a 
nomenclatura “povos de terreiro”. Assim, os terreiros “[...] são locais 
sagrados de culto e estão presentes em todo o Brasil” (BRASIL, 2016). 
Porém, a sacralidade dos locais se estende para além das dependências 
internas dos terreiros, englobando todos aqueles locais externos da na-
tureza considerados especiais por suas características espirituais. Sendo 
assim, a territorialidade desses grupos se expande para além do local 
físico onde se localizam.
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Para compreender a contextualização atual dos povos de terrei-
ro, é fundamental compreender a história portuguesa e brasileira, pela 
imbricação entre o Direito e a Religião, dividindo-se em quatro períodos 
essenciais: a) pré-colonial; b) colonial; c) imperial; d) republicano.

No período pré-colonial, a incorporação do conceito de religião 
era total pelo direito português, a ponto de haver confusão entre os dois. 
Essas duas formas de controle social trabalhavam juntas, habitando a 
mesma legislação, ou seja, as Ordenações reais. O direito legitimava a 
religião e vice-versa, tendo uma dupla aprovação: a jurídica e a espiritual. 
Porém, a religião que está se tratando aqui era a ligada à Igreja Católica 
Apostólica Romana, não havendo subvenção estatal às outras matrizes 
religiosas. Esta situação perdurou pelo período colonial, imperial e parte 
do republicano, como se verá a seguir.

No período colonial brasileiro, a incorporação do conceito de 
religião seguiu as mesmas premissas do seu colonizador lusitano, sendo 
total. Pelo acordo entre Santa Sé e a Monarquia Portuguesa, chamado 
de Direito do Padroado, o rei português era o chefe espiritual das terras 
coloniais. Além disso, as Ordenações reais e as Constituições da Bahia 
foram legislações com forte apelo religioso cristão, tendo influência fun-
damental nas esferas políticas, sociais, urbanísticas, religiosas e jurídicas.

Sobre isso, Paiva, Bittar e Assunção (2007) apontava que tudo 
convergia para o Deus católico, sendo reiterado pelas leis e pelo corpo 
social organizado de modo hierárquico, conforme as funções exercidas 
por cada um, o rei e o papa no ápice da pirâmide social. Assim, moral 
social e jurídica confundiam-se com a moral católica. Cabia ao gover-
nante promover e vigiar tudo relacionado à fé, o que incluía punição a 
quaisquer comportamentos desviantes, como, por exemplo, professar 
uma crença diferente.

Ao final do período colonial, o desejo de afastamento da metró-
pole era forte, o que culminou na independência do Brasil em 07 de se-
tembro de 1822, dando início ao período imperial. Segundo Leite (2014), 
a Constituição outorgada pelo Imperador D. Pedro I apresentou o preâm-
bulo citando o fundamento simbólico da legitimação do poder mencio-
nando tanto à Deus quanto à Santíssima Trindade. A religião oficial con-
tinuou a ser a Católica Apostólica Romana (art. 5). Quanto à cidadania, 
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somente os católicos exerciam os direitos políticos (art. 93), excluindo-se 
em geral os outros religiosos (art. 95, III).

Soriano (2002) lembrou que a Constituição de 1824 pregava 
direitos e garantias individuais, mas que a liberdade religiosa era relati-
va. Isso porque em que pese o texto constitucional mencionar que nin-
guém poderia ser perseguido por motivo religioso, de outro lado a Igreja 
Católica Apostólica Romana era a religião oficial, restando aos outros 
cultos somente professá-los em locais privados, e aqueles que os profes-
sava não poderiam assumir determinados cargos, como o de deputado 
por exemplo (MANGUEIRA, 2009).

Assim, a religião católica era privilegiada do Estado, porém, não 
era unânime entre toda a população, fazendo com que as Constituições 
do Império, no aspecto religioso, gerassem mais tensões do que organi-
zação (LEITE, 2011). Ademais, a liberdade de culto era bastante restritiva 
e só levava em consideração cultos protestantes e judeus, desprezando as 
matrizes afro-brasileiras, indígenas, dentre outras (SANTOS, 2009).

Mesmo assim, a religiosidade funcionou como um cimento 
da organização social de negros escravos e libertos e de outras popula-
ções mestiças e excluídas (VIANA, 2007; SOUZA, 2002; FIGUEIREDO, 
1994), ainda que com a forte repressão. Desde o Império, a repressão aos 
templos de religiosidade africana marcou a forma do governo e das auto-
ridades constituídas lidarem com as manifestações religiosas e culturais 
não-hegemônicas (RODRIGUES, 2004).

Até 1850 a incorporação pelo direito da religião católica era total. 
Todavia, a partir de 1850 e, oficialmente, com a Lei n. 1.144 de 1861 e o 
Decreto n. 3.069 de 1863, essa incorporação total que havia até então da 
religião pelo direito começou a mudar, tornando-se parcial. Iniciou-se 
uma mitigação da figura do conceito de religião absoluta, se confundin-
do com o Estado, já que o espaço público caminhava para a laicização. O 
binômio Estado-Igreja começou a se desfazer.

Com a queda do Império e início do Período Republicano, a par-
tir do Decreto n. 119-A de 1890 e a Constituição de 1891, inaugurou-
-se a laicização do Estado brasileiro com o Princípio da Laicidade, não 
havendo mais religião oficial, bem como nenhuma subvenção a quais-
quer instituições religiosas. Todos os outros diplomas constitucionais 
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seguiram no mesmo sentido. Todavia, paradoxalmente, foi na República 
que a repressão aumentou, especialmente na ditadura de Getúlio Vargas 
(CONCONE apud NEGRÃO, 1985). Mas, este cenário vem sendo pau-
latinamente modificado nas últimas décadas com a promulgação da 
Constituição de 1988, iniciando-se

[...] uma nova cultura de direitos passou a ser lentamente imple-
mentada no país. Setores excluídos da população organizaram-se 
enquanto movimentos sociais para ocupar espaços estratégicos na 
sociedade civil. Gradativamente delineou-se a categoria “afrorreli-
gioso” para identificar aqueles que praticam religiões de ancestra-
lidade africana como o candomblé, a umbanda e tantas outras de 
diferentes trajetórias históricas e características rituais (SANTOS, 
2012, p. 02).

Atualmente, o Estado brasileiro é regido pelo princípio da laici-
dade e, conforme pontua Fábio Carvalho Leite (2014), deve ser elemento 
norteador dentro do campo Religião-Estado. Deste modo, o Estado laico 
permite o respeito às religiões indistintamente, em observância ao prin-
cípio constitucional da isonomia. Logo, todas as religiões devem possuir 
tratamento isonômico, o que está atento ao direito à liberdade religiosa e 
sintonizado com os direitos humanos consolidados nos tratados interna-
cionais e diplomas legislativos brasileiros.

André de Carvalho Ramos (2018, p. 746) conceitua a liberda-
de de religião como “[...] faceta da liberdade de consciência, consistindo 
no direito de adotar ou não qualquer crença religiosa ou abandoná-la 
livremente, bem como praticar seus ritos, cultos e manifestar sua fé, sem 
interferências abusivas”. Logo, conforme Weingartner Neto (2011), tal di-
reito pode ser desdobrado em diversos aspectos como: liberdade de não 
ter religião, liberdade de mudar de religião, liberdade de expressão e pro-
pagação da sua religião, liberdade de culto e direito à assistência religiosa, 
relacionando-se ainda com o direito de privacidade, reunião e associação.

No campo internacional, conforme André de Carvalho Ramos 
(2018), após a 2ª Guerra Mundial, ocorreu o processo de internaciona-
lização dos direitos humanos, sendo o principal marco de tal proces-
so ocorre com a adoção em 1948, pelas Nações Unidas, da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, que deu origem a um Sistema Universal. 
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De forma paralela, surgiram diversos sistemas regionais de proteção, 
como o Interamericano, o Europeu e o Africano.

Melina Tostes (2012, p. 03) afirma que a “[...] a liberdade religiosa 
está consagrada como direito inerente ao homem em todos os instru-
mentos internacionais de proteção aos direitos humanos mencionados”. 
Sendo a liberdade religiosa um direito humano fundamental de primei-
ra dimensão, restando ao Estado garantir que não haja violação de tal 
direito. Portanto, conforme Moraes (2007), o ser humano não pode ser 
constrangido na sua fé, porque, do contrário, há desrespeito à diversidade 
de ideias, sendo esta a base de um Estado democrático.

A defesa da liberdade religiosa está espalhada por diversos do-
cumentos internacionais, como o Art. XVIII da Declaração Universal, 
que afirma que toda pessoa possui direito à liberdade de religião, bem 
como a trocar de religião ou crença, a livre manifestação de ambas. Este 
dispositivo teve influência clara aos artigos 9º e 12, respectivamente, da 
Convenção Europeia e da Convenção Americana. Há também a proteção 
a tal direito na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, no seu 
preâmbulo, arts. 2º, 8º e 12.

E no Brasil, com a assinatura e ratificação de tratados interna-
cionais de direitos humanos, o ordenamento jurídico interno tem o de-
ver de reconhecer e aplicar os dispositivos internacionais sobre o tema, 
bem como considerar a jurisprudência internacional (TOSTES, 2012). 
No âmbito nacional, há defesa à liberdade de consciência e de crença, 
bem como a vedação à concessão de quaisquer tipos de distinções ou 
preferências entre religiões nos arts. 5º, VI e 19 da Constituição de 1988. 
Segundo Soriano (2002), do texto constitucional se entende que os locais 
de culto e as liturgias devem receber a proteção estatal, sendo previsto, 
inclusive penalidade por crimes contra o sentimento religioso (art. 208 
do Código Penal Brasileiro).
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 CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, se visualiza que há proteção legal in-
ternacional, nacional, regional e local aos Povos Tradicionais de Terreiro, 
porém, a realidade demonstra históricas e reiteradas situações de viola-
ções aos direitos de tais comunidades.

É fundamental frisar que essa não é uma realidade somente dos 
povos de terreiro, mas de todas as comunidades tradicionais. Segundo 
Moreira (2006), a agenda de luta desses grupos inclui uma série de temas 
como meio ambiente, território, autodeterminação, saberes, inclusão so-
cial, direitos culturais, direito à igualdade, etc. Tal agenda vem sendo boi-
cotada por discursos de inferioridade, exotismo, indolência, preconceito, 
intolerância, dentre outros.
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 A PROMOÇÃO DO ETNODESENVOLVIMENTO 
PARA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UMA 
REFLEXÃO DA RELAÇÃO DIALÉTICA ENTRE O 
DESENVOLVIMENTO NA ERA MODERNA E A 
TRADIÇÃO LOCAL.

Andréa Gonçalves Silva1

Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega2

 INTRODUÇÃO

Na historicização humana temos que, é na sociedade moderna, 
capitalista, que se incorpora o arquétipo jurídico da propriedade indi-
vidual, referendada e cristalizada no século XX como visão de mundo. 
Esta práxis tornou-se a centralidade da ordem econômica e passou a ser a 
mentalidade humana, e mentalidade profunda, por ligar o homem a vín-
culos estreitíssimos com interesses de indivíduos, de classes e uma ideo-
logia (GROSSI, 2006). Há, contudo, para consolidar esta mentalidade 
proprietária profunda, de interesse individual, um inteiro complexo de 
forças que incide sobre a mentalidade coletiva, qual seja, o sistema com-
plexo de direito, construído de, e por interesses. Não é possível se pensar 
em relações capitalistas de produção sem a figura da propriedade, e não 
há como se pensar naquelas sem um direito correspondente, as relações 
produtivas estruturais3 dependem das relações normativas.

1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário na Universidade 
Federal de Goiás. Email: andreagoncalves@discente.ufg.br

2 Mestre e Doutora em Direito. Professora Titular e Coordenadora do Programa 
de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Bolsista 
Produtividade em Pesquisa CNPq. Email: mariacristinavidotte@ufg.br

3 Alaor Caffé, em sua obra Dialética e Linguagem, conceitua as relações produtivas 
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No princípio era homo politicus, o homem de Aristóteles, este 
com uma atribuição única de natureza política, logo, o homem era ape-
nas este ser que pretendia viver na polis. Porém este homem ganhou ou-
tra feição no decorrer da história, e com o crescimento do capitalismo 
passou a ser o homo economicus, agora segundo Foucault4, “um sujeito 
de interesse dentro de uma totalidade que o escapa e que não obstan-
te encontra a racionalidade de suas escolhas egoístas” (BROW, Wendy, 
20155 apud FOUCAULT, 2004, p. 278). Wallerstein (2011), em sua obra 
Capitalismo Histórico e Civilização Capitalista, também compreende 
que o capitalismo histórico criou de fato um homo economicus. Deste 
modo, temos no decorrer da história, os aspectos da vida ganhando no-
vos sentidos para este homem, que se transforma em um ser de necessi-
dades satisfeitas através da troca, da ganância e da acumulação. E assim, 
a propriedade moderna apresenta-se um produto histórico que passa a 
definir as relações sociais (homens-bens/homens/troca).

Neste cenário, a questão agrária ganha relevância à medida que 
a terra, no contexto capitalista, também passa a ser propriedade priva-
da, e, portanto, torna-se mercadoria. E para sustentar a rentabilidade do 
capital, à terra então juridicamente é atribuída uma função social, um 
construto para assegurar unicamente produtividade, abstraindo o valor 
da terra enquanto bem comum, e mantenedora da vida. Melhor dizendo, 
o direito da propriedade fundiária é legitimado pelo princípio da Função 
Social6. Com a função social legitimada por uma Constituição democrá-

estruturais como aquelas mediadas entre os homens e os bens de produção, essen-
ciais para a manutenção e estruturação da sociedade.

4 O homo economicus é uma teorização de Foucault em suas aulas sobre o neolibera-
lismo no Collége de France entre 1978 e 1979.

5 Terceiro capítulo do livro Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution, 
de Wendy Brown (Nova Iorque: Zone Books / MIT Press, 2015). Tradução de 
Tradução de Danielle Guizzo Archela, Gustavo Hessmann Dalaqua e Sibele Paulino. 
Wend Brown procura compreender como a emergência do homo oeconomincus 
subjugou outras figurações e interpelações do humano.

6 O direito de propriedade fundiária vinculada à sua função social, comparece nas 
cláusulas pétreas da Constituição (Art. 5º, XXII e XXIII) e é formalmente definido 
nos artigos 184 e 186. Estes, regulamentados pela Lei nº 8629/93, são a base norma-
tiva para o Poder Executivo regular o sistema fundiário brasileiro.
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tica, o problema se intensifica, já que o país supostamente tem à sua dis-
posição instrumentos para a transformação das suas estruturas, através 
da economia e da sociedade com o direito, das atividades planejadoras de 
participação do Estado, como fomentos e incentivos para a ampliação de 
um movimento desenvolvimentista.

A questão agrária, portanto, neste contexto desenvolvimentista é 
uma noção marcada por um debate que, notadamente no Direito Agrário 
Contemporâneo7, perpassa necessariamente por uma reflexão que tem 
como ponto de partida a expansão do capitalismo e suas consequências 
para o campo e para a população camponesa. Na conjuntura moderno-
-desenvolvimentista, o protagonismo é dos grandes grupos econômicos. 
Isto implica dizer que considerável parcela da sociedade se encontra ex-
cluída sócio, político e culturalmente. E modernamente dizendo, está em 
permanente desacolhimento pela mão do progresso. Esta parcela, em 
grande parte está representada pelos povos e comunidades tradicionais, 
os quais vivem uma resistência continuada à desintegralização dos seus 
territórios, localidades onde suas necessidades essenciais de vida são su-
pridas e que poderiam ser localidades que o afastassem da dependência 
excessiva do Estado.

O presente trabalho a partir do método hipotético/dedutivo, 
subsidiado pelo método dialético-realista, partindo das premissas teóri-
cas do Etnodesenvolvimento e do Pós-Desenvolvimento, esposadas res-
pectivamente por Guilherme Bonfil Batalla e Arturo Escobar, pretende 
apontar uma perspectiva de desenvolvimento, diverso do conceito global 
capitalista, para as comunidades quilombolas. Tais sujeitos coletivos de 
direitos, podem criar outros imaginários econômicos que permitam a 
emancipação das mais variadas dimensões de suas vidas (educação, par-
ticipação política, saúde, disseminação da cultura, e etc.), sem, contu-
do, comprometer a interação metabólica que possuem com a natureza. 

7 Na concepção de Ricardo Zeledón, o Direito Agrário Contemporaneo tem outra 
vertente. Nele não se deve tratar sobre direitos que dêem proeminência à questão 
econômica, eminentemente empresarial, voltada para o agronegócio, e que apaga 
outros sujeitos, narrativas e territorialidades. Para Zeledón (2005), “é preciso repen-
sar o Direito Agrário com uma forte carga humanista, visto que traz em seus insti-
tutos aspirações de justiça, igualdade e paz entre os seres humanos para a consoli-
dação de uma convivência econômica, social e cultural harmônica entre os povos”.
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Relação esta, que se perpetua desde a formação dos primeiros grupos 
que resistiram ao sistema escravista, opressor e destrutivo. Pensar nesta 
possível interseccionalidade é de grande relevância, dada a possibilidade 
de se enxergar e/ou interpretar o anseio por formas de aumento de renda 
e de produção econômica dentro dessas territorialidades, enquanto uma 
inserção no capitalismo e seus ideários progressistas.

 2. A POSSÍVEL INTERSECCIONALIDADE ENTRE A INTERAÇÃO   
 METABÓLICA COM A NATUREZA E O DESENVOLVIMENTO

Quando falamos de povos e comunidades tradicionais, e para 
fins deste estudo, especificamente as comunidades quilombolas, estamos 
falando de povos que essencialmente tem uma ligação peculiar com a 
terra. São povos que, com ela possuem uma relação visceral, são “pari-
dos” pela terra8, e para ela não existe uma função social, em seu sentido 
deôntico, pelo contrário, ontologicamente a terra é um ente sagrado, que 
guarda simbolismos, é lugar de identidade (construção do ser), de au-
torreconhecimento, de manutenção da vida, de reprodução da cultura, 
de eternização das ancestralidades. São povos que observam a nature-
za como um meio de vida imediato e que representam a reciprocidade 
assinalada por Marx (1968, p.516)9 em sua descrição nos Manuscritos 
econômico-filosóficos de 1844. Ele explica que, dizer que o homem “vive 
da natureza” implica dizer que a natureza é o seu próprio corpo, e que ele 
vive em um constante processo de transformação para sobreviver. Além 
disto, estando a vida física e espiritual do homem nesta plena conexão 
com natureza, ela só tem sentido se, se compreende que a natureza está 
em conexão com ela própria, e sendo o homem parte da natureza, tam-
bém participa desta conectividade.

Marx, em momento posterior à sua obra Manuscritos econô-
micos filosóficos de 1844, desenvolve um conceito teórico denominado 

8 Este termo é usado por Itamar Vieira Júnior em sua obra O Torto Arado, para des-
crever sua narrativa o sentimento que os negros -trabalhadores em um latifúndio 
no regime de colonato - possuem em relação à terra, que embora não lhes perten-
çam no título, a ela se sentem pertencentes.

9 Manuscritos econômicos filosóficos de 1844
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metabolismo social (Stofwechel), ou interação metabólica, em O 
Capital10. O conceito de metabolismo é usado por Marx em todas as suas 
obras, embora em contextos diversos. Segundo Foster (2011, p. 221) o 
tema sempre foi utilizado para expressar a relação fundamental e a troca 
complexa e dinâmica entre os homens e a natureza através do trabalho11. 
Deste modo, vemos o homem através deste movimento, atuando sobre 
a natureza externa e a modificando, e com isto, de forma simultânea, ao 
modificá-la, também modifica a si mesmo. Disto se depreende o que o 
processo de trabalho representa para o homem. Ele é a condição univer-
sal da interação metabólica entre o homem e a natureza, que por sua vez 
é também a condição da existência humana imposta pela natureza.

Ocorre que, neste processo natural de produção e troca material 
entre o homem e a natureza pode haver ruptura, uma falha provocada por 
interrupções próprias do modo de vida capitalista. Foster (2011, p. 221) 
nos apresenta que o conceito central de falha na “interação metabólica 
entre o homem e a terra”, isto é, pode ocorrer através do “roubo” ao solo 
dos seus elementos constitutivos, exigindo sua “restauração sistemática”. 
Esta contradição se desenvolve com o crescimento da indústria de larga e 
da agricultura de larga escala sob o capitalismo, onde a indústria oferece 
à agricultura os meios necessários para a exploração intensiva do solo12.

Na ecologia de Marx, segundo Foster (2011, p.221) há a crítica 
contumaz da grande propriedade fundiária e todo o progresso na agri-
cultura capitalista, e sua arte de roubar da terra e do trabalhador toda a 
sua riqueza, rumo a um progresso fadado à ruína. A autora assinala que 
uma parte central de toda argumentação de Marx para explicar a ruptura 
da relação metabólica do homem com a terra, era tese de que o caráter 
inerente da agricultura de larga escala do capitalismo impedia qualquer 
aplicação racional do manejo do solo. E ainda que, mesmo com todo o 

10 A palavra alemã [Stofwechel] representa uma noção de troca material entre os ele-
mentos homem e natureza, e que encobre uma noção de processos estruturados de 
crescimento e decadência biológicos (FOSTER, 2011, p. 221).

11 Em Grundrisse (1857-1858), Marx assinala que “O trabalho é, antes de qualquer coi-
sa, um processo entre o homem e natureza, um processo pelo qual o homem, através 
das suas ações, medeia, regula e controla o metabolismo entre e a natureza. [...]”.

12 Tais discussões são apresentadas na discussão da Renda Fundiária do Volume III e 
no Volume I do Capital, de Marx.



108

Andréa Gonçalves Silva e Maria Cristina V. B. Tarrega

desenvolvimento científico e tecnológico da agriculta no sistema capital, 
todo este aparato seria incapaz de manter as condições necessária para a 
reciclagem dos elementos constitutivos do solo.

Ainda, a partir do pensamento ecológico de Marx sobre a relação 
homem/natureza, é possível se depreender que, os quilombos apresen-
tam em suas formas de ser e viver processos de trabalho e de manejo da 
terra que eliminam a presença do que ele chamou de fenda ou falha na 
interação metabólica entre os seres humanos e a natureza. Isto porque, 
há de se reconhecer que tais povos possuem uma complexa interdepen-
dência com a natureza. Se por um lado a interação entre o ser humano 
e a natureza se define pelas relações de produção que são definidas pela 
sociedade há de reconhecer que a dinâmica socioeconômica que rege as 
relações sociais destes povos, subvertem à lógica de produção capitalista. 
Esta lógica introduz a troca formal13 dos equivalentes econômicos, como 
expressão alienada, em substituição à troca material14, enquanto fluxo 
circular ecológico.

O rompimento do natural metabolismo do homem com a natu-
reza, prejudica a operação da condição natural eterna para a fertilidade 
duradoura do solo. Portanto, a interação metabólica ininterrupta que se 
mantém no vínculo dos povos quilombolas e a terra pode ser identificado 
através das suas vivências contínuas de troca com o meio natural em que 
vivem, isto porque, ao mesmo tempo que, exercem o trabalho humano 
que sobre a terra, de modo a extrair as seivas da vida, os frutos da terra, 
os produtos do campo, também há ações de devolução ao solo dos seus 
elementos constituintes, de preservação das diversidades, e de respeito 
aos limites do que a terra pode oferecer.

13 Segundo Foster (2011, p. 222), Marx até 1880 na sua obra Glosas a Adolph Wagner, 
sua última obra sobre economia, ressaltou a centralidade do conceito de interação 
metabólica (Stoffwechsel) como o processo natural de produção da troca material 
(Stoffwechsel entre o homem e a natureza. Aponta ele que “as interrupções da troca 
formal na circulação de mercadorias O sentido de troca formal para Marx é apre-
sentado são as trocas representadas pela circulação de mercadorias são designadas 
como interrupções da troca material. Neste sentido, pontua-se que: Troca material 
é a relação de troca natural entre o homem e a natureza e a troca material é aque-
la representada pela circulação de mercadorias, o fluxo contínuo das trocas entre 
equivalentes econômicos na economia capitalista.

14 Idem
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Dadas as considerações sobre essa interação metabólica com a 
natureza ininterrupta, característica marcante das comunidades tradicio-
nais, ao tratar sobre perspectivas de desenvolvimento econômico para 
estes povos podem se levantar alguns questionamentos: É possível que 
se fale sobre desenvolvimento econômico sem que necessariamente estes 
povos não se percam nos ideários capitalistas? Se, para as comunidades 
quilombolas a terra não tem uma finalidade mercadológica, é possível se 
pensar em emancipação sem que eles se descaracterizem nos seus modos 
de vida peculiarmente interagidos metabolicamente com a natureza? É 
possível que eles se mantenham afastados de uma proposta de “ecologia 
de mercado” que se adapta ao sistema capitalista? É possível pensar uma 
política econômica que vise as necessidades sociais e ao mesmo tempo o 
equilíbrio ecológico, fundada em critérios não-monetários?

Através de uma perspectiva dialético-realista, onde há uma con-
dição inseparável da parte em relação ao todo, e que uma realidade assi-
mila o relacionamento e movimento, ou seja, tudo se relaciona com tudo 
e tudo está em movimento, é possível se conceber imaginários econô-
micos com delimitações alternativas. Nesta concepção de intersecção da 
natureza e desenvolvimento, no qual se incorpora práticas econômicas, 
não há como deixar de lado os dualismos que tal dinâmica oferecem. 
A visão dialético-realista reconhece que cada parte da presença de algo 
reflete o que lhe é oposto, ou lhe é avesso, ou contrário, é possível se pen-
sar em uma construção pautada no que é essência e no que é processo. 
Alaor Caffé sem sua obra Dialética e Direito, desenvolve o método de 
visão dialético-realista, onde a realidade objetiva de cada ser só é objetiva 
porque os seres se encontram e se relacionam, e assim inter-relacionados, 
encontram-se em uma dependência mútua, universal e dinâmica. E não 
há outro modo de se compreender os seres, partindo da compreensão 
desse sistema dinâmico e aberto, onde uma coisa só é compreendida em 
função da outra15.

Deste modo, o devir pode ser explicado pela síntese de opostos 
que compõe um todo, em que deve se levar em consideração que a com-
preensão do sentido de cada coisa separadamente, para além dos seus 

15 Há uma essencial conexão com o todo que circunstancia o significado de cada ente 
ou processos, tanto no momento presente como no processo histórico em que estes 
foram e estão inseridos (CAFFÉ, 2015, p.4).
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limites, buscando a extrema significação de suas essências, nos envolve-
rá certamente a contradições indizíveis. Mas isto faz parte do processo 
dialético, haja vista que, só ideias levadas aos seus sentidos absolutos eli-
minam os seus contrários. Portanto, embora a interseccionalidade entre 
desenvolvimento e a interação metabólica com a natureza se mostrem 
opostos, pode sinalizar um devir de não capitalismo à medida que se ba-
seia no lugar enquanto cultura local, em oposição do capital e da moder-
nidade que cada dia mais se distanciam aos apegos ecológicos e culturais 
ao que é local e territorial.

O grande desafio é pensar na produção das diferenças em um 
mundo em que os espaços estão profundamente interconectados. Por 
isto, a partir da visão dialético-realista, para se pensar em alternativas 
não capitalistas para a emancipação dos povos quilombolas, é necessária 
uma reflexão sobre o conceito de desenvolvimento, para que este ganhe 
uma ressignificação, abarcando práticas da economia, da natureza e das 
relações sociais que se configurem como um projeto que defenda os mo-
delos locais da natureza e dos territórios biológicos com produtividades 
biológicas e culturais específicas.

O termo desenvolvimento é um conceito que se tornou pedra 
edificante do capitalismo, e que possui grande eficácia no imaginário 
da sociedade. Lisboa (2014) define a palavra desenvolvimento como “a 
ideologia de nossa época”. É um termo usado como expressão chave de 
infinitas propostas, e força motriz para mudanças almejadas. Dentro do 
contexto capitalista, o projeto desenvolvimentista não visa o bem-estar 
da coletividade, mas um desenfreado produtivismo e um consumismo 
cada vez mais próximo ao desperdício.

O desenvolvimento pressupõe ainda que, para que haja o desen-
volvimento de um lugar que seja interessante para mercado, ele necessi-
tará desenvolver o grupo social que nele vive. Via de consequência, esse 
modelo convencional irá provocar a imposição de práticas que trarão 
inúmeros prejuízos para as comunidades locais16. Em contraponto a esse 
pensamento eurocentrado sobre o desenvolvimento, que ganhou força 

16 Porto Gonçalves (2004, p. 39) assinala que des-envolver é tirar o envolvimento, ou a 
autonomia que cada povo mantém com seus territórios, é uma subversão do modo 
como cada povo mantém suas relações entre si e com a natureza.
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principalmente com a “doutrina Truman”17, nasceu no final da década de 
1980 a análise discursiva do desenvolvimento, na tentativa de se articular 
regimes alternativos de representação e prática. Assim surge a Teoria do 
Pós-Desenvolvimento, como uma desenvolvida por vários pensadores18 
de diversas áreas, dentre eles Arturo Escobar19.

Para o pós-desenvolvimentismo deve se haver um reconheci-
mento da importância das dinâmicas do discurso e do poder na criação 
da realidade social e do estudo do meio cultural. O reconhecimento das 
dinâmicas do discurso e do poder, permite uma centralização do pensa-
mento em como se deu o processo de dominação e exploração de forma 
mais produtiva, bem como das possibilidades dos efeitos mais penetran-
tes do desenvolvimento. A análise do discurso cria a possibilidade de 
“manter-se desligado dele (discurso do desenvolvimento), suspendendo 
sua proximidade, para analisar-se o contexto teórico e prático com o qual 
ele está associado (FOUCAULT, 1983:3 apud ESCOBAR,2007). Assim, 
dialeticamente, é possível através do discurso, individualizar o “desen-
volvimento” como espaço cultural envolvente, ao mesmo tempo que abre 
a possibilidade de nos separarmos dele, para percebê-lo de outro modo.   
Nisto implica ver o desenvolvimento como discurso produzido historica-
mente: examinar as razões pelas quais tantos países como desenvolvidos, 
e outros como subdesenvolvidos no período pós-segunda guerra, e como 
a tarefa de se desenvolverem se tornou ao mesmo tempo uma solução 

17 Em 20 de janeiro de 1949 o presidente dos EUA Harry Truman, em seu primeiro 
discurso diante do Congresso, definiu a maior parte do mundo como “áreas subde-
senvolvidas”. Este conceito fundamental abarrotou a incomparável diversidade do 
sul do globo em uma única categoria: Subdesenvolvido. Todos os povos da terra 
deveriam se mover ao longo da mesma trilha e aspirar apenas a um objetivo: o 
Desenvolvimento. O caminho apontado pelo presidente era: “E a chave para produ-
zir mais é uma aplicação mais vigorosa do conhecimento técnico e científico mo-
derno.” (TRUMAN, 1964 apud ESCOBAR, 2007).

18 Muitos são os expoentes intelectuais da corrente do pós-desenvolvimento: Wolf-
gang Sachs (Ecologista alemão); Serge Latouche (Sociólogo francês); Gustavo Es-
teva (Intelectual mexicano); Gilbert Rist (Phd em Estudos internacionais suíço); 
Majid Rahnema (Embaixador iraniano). (VEIGA, 2007, p. 87).

19 Em “Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third 
World (1995) o autor apresenta a base da sua argumentação sobre a teoria do 
pós-desenvolvimento.



112

Andréa Gonçalves Silva e Maria Cristina V. B. Tarrega

para suas precariedades, mas também um problema. O problema funda-
mental era o de submeter as suas sociedades às infinitas intervenções do 
novo modelo hegemônico moderno e global.

Arturo Escobar (2005) propõe que é possível que comunidades 
locais dialoguem com o mundo moderno sem que sejam aniquiladas, sem 
que se descaracterizem em suas formas de produzir e consumir. A ideia 
não é a de se pensar alternativas a nível macro e abstrato, mas de se vis-
lumbrar manifestações específicas e concretas baseadas no lugar20. Deste 
modo, as comunidades quilombolas a partir do forte censo de territoria-
lidade que possuem, têm na defesa do lugar um elemento fundamental 
para uma pretensa emancipação. A noção de território para estes povos 
representa uma relação entre lugar, cultura e natureza. Portanto, em suas 
dinâmicas sociais valorizam sobretudo: a sua identidade, o seu território, 
a sua autonomia política e sua própria visão de desenvolvimento.

Arturo Escobar na década de 1990, voltado para uma análise dos 
movimentos sociais, colonialismo e formas de conhecimentos diversos, 
desenvolveu uma pesquisa de campo cujo foco espacial foi o Pacífico 
colombiano, especialmente no Projeto BioPacífico e no Processo de 
Comunidades Negras (PCN)21.  O projeto se desenvolveu em um con-
texto histórico em que a Colômbia se tornou o quinto maior produtor 
de óleo vegetal de dendê, a partir de uma dinâmica criada pelo capital e 
pelo comércio internacional de commodities. Este processo resultou na 
transformação de um complexo ecossistema de florestas tropicais, outro-
ra integrado numa dinâmica própria, em uma paisagem monocultural, 
expandindo-se o sistema de plantation da African oil palm, do dende-
zeiro (Elaeis guineensis), que se tornou-se a ponta-de-lança do capital 
e das ações desenvolvimentistas do Estado para a economia da bacia do 
Pacífico colombiano. Ou seja, o capital tornou-se o principal vetor de 

20 Para Escobar (2007), “a desconstrução do desenvolvimento, junto com as etnogra-
fias locais podem ser elementos chaves para um novo tipo de visibilidade e audibi-
lidade das formas de diferença e de hibridação cultural”

21 A pesquisa resultou na obra intitulada “Territories of difference: Place, movements 
life”,. onde o autor descreve as nuanças da construção da territorialidade do Pacífico 
colombiano em suas diversas cosmologias de grupos étnicos e as negociações em 
torno de metodologias de geoprocessamento no mapeamento da região frente ao 
avanço do capital.
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desenvolvimento, o operador da modernidade e o transformador socio-
cultural da região.

Contudo, houve resistência por parte das comunidades negrais 
locais habitantes da região, cujos modos de vida ne baseiam na separação 
restrita entre biofísico, humano e mundos sobrenaturais. Assim como os 
quilombos contemporâneos, estes grupos nos seus modos de viver inte-
gram os mundos natural, humano e sobrenatural, ainda que isto implique 
andar na contramão da visão da modernidade que caminha para uma 
abstração civilizatória cada vez mais crescente. Face aos planos de mo-
dernização pelas políticas estatais de desenvolvimento, as comunidades 
mantiveram suas formas de ações alternativas e de resistência, através da 
continuidade dos seus modos de produção pautados na heterogeneidade 
e a complexidade encontradas nas florestas primárias e secundárias, ao 
invés de plantar em linhas regulares (começaram a distribuir os dende-
zeiros intercalados com outras culturas de subsistência).

Contudo, neste cenário de crescente interesse do Estado colom-
biano nas florestas tropicais, tal resistência aumentou consideravelmen-
te os conflitos entre estes grupos étnicos e a lógica tecnocrática dos pro-
jetos desenvolvimentistas de uma economia moderna liberal baseada no 
mercado. Arturo Escobar descreve que o Estado Colombiano, em visitas 
regulares feitas aos agricultores, considerava o modo não regular de cul-
tivo das comunidades negras como irracional, desordenado e ignorante. 
Isto demonstra como a lógica capitalista deseja impor um ordenamento 
espacial aliado a uma racionalidade utilitarista contra os quais os grupos 
étnicos resistem. No entanto, a pesquisa demonstra como as comuni-
dades negras do Pacífico Colombiano administraram outras formas de 
constituição de seus mundos a partir de projetos político-sociais parti-
culares e coexistentes22.

22 Estes projetos envolveram três dinâmicas: desenvolvimentos alternativos, alterna-
tivas ao desenvolvimento e alternativas à modernidade. Os desenvolvimentos al-
ternativos se fundamentaram em projetos que objetivaram a segurança alimentar, 
bem-estar da população e satisfação das necessidades básicas; As alternativas de de-
senvolvimento se constituíram em práticas voltadas para uma contraofensiva às in-
tervenções externas, constituindo-se em alternativas localmente construídas contra 
programas alheios; E as alternativas à modernidade, se identificaram em práticas 
radicais de enfrentamento ao discurso do desenvolvimento, e à própria armadura 
da modernidade. Todas essas dinâmicas foram implementadas pelas comunidades 
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O estudo etnográfico apresentado por Arturo Escobar, reflete 
o que a corrente de pensamento do pós-desenvolvimento propõe, ou 
seja, o fim da perseguição implacável do crescimento econômico, da 
industrialização e da modernização proposta desde o período pós-se-
gunda guerra mundial, e a busca por alternativas ao desenvolvimento 
e não apenas alternativas para alcançar o desenvolvimento. Trata-se de 
reconhecer, através das etnografias locais, as relações dialéticas entre o 
desenvolvimento moderno e a tradição ressignificada, as quais podem 
possibilitar a identificação de culturas hibridas, ou seja, culturas que são 
capazes de, através das suas práticas tradicionais, fazer um diálogo de 
saberes, que possibilita a busca por alternativas que invertam o pensa-
mento eurocêntrico de desenvolvimento.

Em suma, embora a palavra desenvolvimento tenha sido inter-
nalizada como sinônimo de benefícios, é na perspectiva capitalista que 
ele toma seus rumos, e os verdadeiros beneficiados não são as comunida-
des locais, que ao contrário, em nome do progresso acabam por herdar 
grandes passivos ambientais. A premissa “os transtornos passam, mas os 
benefícios ficam” nem sempre é verdadeira. Neste caso, os detentores do 
poder, aqueles que estão nos centros das decisões políticas e econômicas 
do país tentam gerenciar a melhor maneira de promover o “desenvolvi-
mento” das regiões mais “atrasadas”, através de ações que nem sempre 
estão associadas aos saberes locais destas regiões onde se localizam as 
comunidades subalternizadas pelo sistema hegemônico global. De um 
modo geral tais projetos são um verdadeiro fracasso, já que não há um 
olhar voltado para a valorização do local, em detrimento do global.

Projetos que visem a emancipação de comunidades quilombolas 
necessitam de planos que priorizem o envolvimento com o lugar, e que 
reafirmem as suas práticas de produção e suas subjetividades, baseadas 
em seus próprios entendimentos do que seja desenvolvimento, a partir da 
especificidade e diversidade de cada localidade.  Vale dizer que, a partir 
do pensamento pós-desenvolvimentista não se apregoa um afastamento 
do diálogo com novas tecnologias, ou com propostas inclusivas no plano 

negras locais do Pacífico colombiano e representam desafios ao mundo moderno 
homogêneo, de história linear e marcado por valores e condutas como a reflexivi-
dade, a racionalidade, o Estado como instância última e superior, a secularização e 
o humanismo como “bens” supremos.
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mercadológico. O que se propõe é que os projetos apresentados reconhe-
çam os limites e as possibilidades das potencialidades do “lugar” e que 
prezem por não o modificar com o propósito de atender as necessidades e 
os apelos mercadológicos. O objetivo principal é atender precipuamente 
aos anseios da comunidade dentro das suas próprias perspectivas de de-
senvolvimento, ou seja, projetos nos quais elas são as protagonistas, e não 
os interesses capitalistas.

Portanto, passamos a propor o etnodesenvolvimento, enquanto 
uma economia social que converge com o entendimento pós-desenvol-
vimentista, e que pode ser concretizado a partir de uma economia alter-
nativa, a Economia Solidária, tendo neste trabalho como alternativa de 
implementação, o instituto do Comércio Justo e Solidário.

 3. O ETNODESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO PÓS-DESENVOLVIMENTISTA 
  E SUAS POSSIBILIDADES DE CONCREÇÃO

O Direito agrário possui algumas categorias que lhes são cen-
trais, dentre elas as atividades agrárias, as quais advém de uma atividade 
de atuações que devem existir sobre a terra, dando a ela uma função so-
cial. Marques (2015) ao tratar sobre as atividades agrárias em sua obra 
conclui que elas “constituem o núcleo do objeto do Direito Agrário, sem 
obscurecer o elemento terra com todas as suas potencialidades que de-
vem ser conservadas e preservadas.” Daí a relevância do tema etnodesen-
volvimento das comunidades quilombolas, dada a sua lógica inversa à 
produção capitalista e sua capacidade destrutiva do elemento terra.

O antropólogo mexicano Guilhermo Bonfil Batalla, é o princi-
pal responsável pela reflexão sobre o tema de etnodesenvolvimento, que 
em síntese, trata-se de economia social23 de mercado distinto do modelo 
capitalista, eminentemente monetário e salarial, e que se funda em em-
preendimentos de autogestão que se contrapões às condições heteronô-
micas. Batalla (1982, p. 33), ressalta ainda a necessidade de pensar-se 
no etnodesenvolvimento como modelo autêntico baseado no respeito 
às culturas, de modo a se fortalecer a capacidade autônoma de decisão 

23 Economia social implica em economia de mercado prescindindo de regime mone-
tário e de salários (Boyer, 1986: 120).
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destas sociedades para guiarem seus próprios desenvolvimentos, a partir 
da consolidação e ampliação dos seus âmbitos culturais diferenciados.

É importante assinalar que o etnodesenvolvimento, não se iden-
tifica com o conceito usual de desenvolvimento associado à irracionali-
dade global, que monetariza a natureza, e de lógica acumulativa. Embora, 
se valham de micromodelos que possam implementar dentre outros, ma-
nufaturas de produtos para o mercado pelas próprias comunidades ou 
por grupos externos (mas controlados pelos grupos étnicos), e comer-
cialização, bem como  reinvestimentos (sempre agregando o valor eco-
nômico étnico para os produtos), o objetivo principal é o fortalecimento 
do processo econômico totalmente controlado pela comunidade étnica 
local, em que todos os benefícios são convertidos para o bem comum de 
toda a comunidade. O que se propõe não são construções de políticas re-
gidas pelas leis de mercado convencionais, mas, ancoradas em uma pro-
posta de democratização, a exemplo do que é apregoado pela Economia 
Solidária, cuja ideia central não é a competição, mas a igualdade.

Embora não seja um pensador do etnodesenvolvimento, vale 
trazer a concepção de desenvolvimento esposa por Amartya Sen, o qual 
converge com as correntes teóricas até agora tratadas, haja vista desen-
volver uma crítica ao progresso sob uma perspectiva utilitarista e sob um 
conceito de desenvolvimento como liberdade. Para o autor (SEN, 2001, 
n.p), a expansão da liberdade deve ser vista como o principal fim e o prin-
cipal meio do desenvolvimento, consistindo na eliminação de privações 
de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 
exercer ponderadamente sua condição de agente. Além disto, este enfo-
que nas liberdades humanas deve possibilitar o aumento da autonomia 
das comunidades humanas e a construção de um Estado no qual seus 
cidadãos tenham liberdade para serem e agirem como lhes aprouver. Sen 
(2001) ainda propõe o desenvolvimento para além do aumento de renda 
e da produção econômica, pautando-se também na ampliação de outras 
dimensões, tais quais a educação, cultura, participação política e saúde. 
Portanto, percebe-se que a teoria do autor também se opõe a concepção 
de que os recursos do capital, que constituem meios, sejam o próprio fim 
do desenvolvimento. Ao contrário, a riqueza econômica é o instrumento 
necessário para que a população alcance melhor qualidade de vida, mas 
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nem sempre será convertida dessa maneira (TÁRREGA, 2018 apud SEN, 
2001, p. 57- 58).

Deste modo, é possível se pensar em economias alternativas, 
que correspondam a mudanças culturais, principalmente na percepção 
do trabalho e da vida, colocando a economia à serviço do homem, e 
não o contrário. Tárrega (2019, p. 73) assinala que a economia implica 
em locus de sociabilidade, que quando garantida com base no equilí-
brio recíproco e na unidade das suas dimensões individual, ecológica, 
econômica e social. E, portanto, cada uma destas dimensões deve res-
peitar-se entre si, sendo o Direito o garantidor desse esquema. Deste 
modo, o exercício desta coletividade na economia, aponta para o exer-
cício dos direitos coletivos, previstos na Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho.

A partir das concepções até aqui desenvolvidas, propõe-se que a 
concretização do direito ao etnodesenvolvimento das comunidades qui-
lombolas, enquanto uma economia social alternativa ao modelo capita-
lista, pode se dar através de empreendimentos pautados na Economia 
Solidária, dentre os quais destaca-se no presente estudo o sistema de co-
mércio justo e solidário.

A economia solidária propõe a solidariedade no sistema produ-
tivo como alternativa ao modelo individualista do capitalismo, o qual 
enseja a acumulação por alguns e o empobrecimento de outros e a ex-
clusão social. Ou seja, o enfoque se afasta do que propõe o capitalis-
mo, em que uma das principais regras de sociabilidade é a competição 
livre, exigida para que haja o equilíbrio entre a oferta e a demanda. 
Para Singer (2002, p.10) a economia solidária é outro modo de produ-
ção, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou associada do 
capital e o direito à liberdade individual. Assim, a economia solidária 
fundamenta-se na ideia de que, para que tenhamos uma sociedade em 
que predomine a igualdade entre todos os seus membros, seria preciso 
que a economia fosse solidária em vez de competitiva. Isso significa que 
os participantes na atividade econômica deveriam cooperar entre si em 
vez de competir (SINGER, 2002, p.9). E, preceitua ainda que “A solida-
riedade na economia só pode se realizar se ela for organizada igualita-
riamente pelos que se associam para produzir, comerciar, consumir ou 
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poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais em vez do 
contrato entre desiguais24.

Basicamente, a economia solidária é orientada pela criação de 
cooperativas e associações coletivistas de produção, consumo e crédito, 
interconectadas entre si formando conglomerados cooperativos. Paul 
Singer (2004) chama a isto, de desenvolvimento solidário. A perspectiva 
deste modelo, chamado de economia social por Paul Singer, é uma forma 
nova de entender a economia, visto que ela tem como centro as pessoas, 
assim, a economia deve estar a serviço das pessoas e não as pessoas a 
serviço da economia, como ocorre dentro do sistema capitalista. É intrín-
seco um enfoque humanizado, em que a economia é compreendida como 
um instrumento que contribui para a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas, atendidas as suas necessidades primárias. O grande desafio pos-
to é manter e desenvolver projetos de economia solidária, visto que os 
empreendimentos criados precisam de força econômica para se manter e 
integrar todas as pessoas que queiram fazer parte deles.

A partir da alternativa proposta de uma Economia Solidária en-
quanto um ideário econômico de superação ao modelo capitalista, umas 
das formas para sua implementação dentro das comunidades tradicionais 
é o desenvolvimento do Comércio Justo e Solidário, enquanto um movi-
mento social comprometido com valores de justiça social e solidariedade.

O Comércio Justo ou Fair Trade25 é um movimento social que 
nasceu como um contraponto ao comércio nacional e internacional 
tradicionais, que segundo Fretel&Simoncelli-Bourque (2003 p.13) se 
desenvolve dentro de um modelo de relações de troca pautado pela in-
justiça, desigualdade e marginalização.  Ainda de acordo com o autor, 
através dele se “busca o estabelecimento de preços justos, bem como de 

24 No Brasil, a economia solidária se desenvolveu a partir da articulação de diversos su-
jeitos sociais que se reuniram no I Fórum Social Mundial (FSM). Nele foi formado o 
Grupo de Trabalho de Economia Solidária, que culminou, no III FSM, e a criação do 
Fórum Brasileiro de Economia Solidária (FBES), bem como a criação da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES), em 2003, que atualmente, por força da 
Lei 13.844 de 18 de junho de 2019, teve suas atribuições enviadas ao Ministério da 
Cidadania, agora denominada Conselho Nacional de Economia Solidária.

25 Fair trade é a expressão em inglês para comércio justo, e que é consagrada no 
meio acadêmico.
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padrões sociais e ambientais equilibrados nas cadeias produtivas, promo-
vendo o encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos” 
(FRETEL&SIMONCELLI-BORQUE, 2003, p.19).

O marco legal para a instituição do comércio justo no Brasil é o 
Decreto Presidencial de n. 7358, de 17 de novembro de 201026. Atualmente 
é conceituado pelo Decreto 7358/2010, em seu artigo 2º como uma “prá-
tica comercial diferenciada pautada nos valores de justiça social e soli-
dariedade realizada pelos empreendimentos econômicos solidários”. 
Fretel&Simoncelli-Bourque (2003 p.19) no entanto, amplia este conceito 
ao acrescentar que o instituto é um processo de largo intercâmbio co-
mercial, onde a perspectiva de desenvolvimento é humana, solidária e 
sustentável. E que este se orienta no sentido de reconhecer e valorizar o 
trabalho -ao mesmo tempo que valoriza as expectativas dos produtores e 
consumidores- e, portanto, ele pode permitir, uma melhoria substancial 
na qualidade de vida das pessoas, que por sua vez pode garantir a concre-
tude dos direitos humanos e o respeito ao meio ambiente.

O Comércio Justo tem como objetivos principais os de desenvol-
ver práticas comerciais que incorporem valores de sustentabilidade e dos 
custos sociais e ambientais nas legislações, bem como a conscientização 
das pessoas destes valores. Também objetiva a inserção dos produtores 
numa prática econômica com um viés de responsabilidade social, através 
do comprometimento com a sustentabilidade do planeta, utilizando-se 
de técnicas de produção pautadas na conservação e uso sustentável dos 
recursos naturais.

Ainda segundo Fretel&Simoncelli-Bourque (2003 p.21), o Co-
mércio Justo visa favorecer a expressão das culturas e valores locais nos 
marcos de um diálogo intercultural. É um modelo, que para além de ser 
um modelo econômico, é um movimento social em que se reconhece 
não apenas o valor de uso e de troca dos produtos, mas os valores cultu-
rais expressos nas realidades e vivencias daqueles que produzem. Por isto, 
tais produtos são verdadeiros veículos de comunicação que podem pro-
mover diálogos interculturais entre produtores e consumidores. É uma 

26 , o qual instituiu o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário (SCJS), cuja 
finalidade exposta no artigo 3º, é a de fortalecer e promover o comércio justo e 
solidário no Brasil. O decreto institui vários objetivos e atribui ao Ministério do 
Trabalho e Emprego a gestão do SCJS através de atos normativos.
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relação, portanto, onde se respeita os consumidores, enquanto pessoas 
que expressam seus gostos e seus desejos, e querem adquirir produtos de 
qualidade e ao mesmo tempo respeita-se os direitos dos produtores ao 
se respeitar as suas próprias identidades e a valoração aplicada naquilo 
que para eles representa seus próprios modos de existir. Assim, estamos 
falando de uma valoração agregada que é subjetiva, e que diferença o 
valor e o preço, que ideologicamente contrapõe o direito privado. Carlos 
Frederico Marés de Souza Filho, na sua obra tratando sobre a proteção 
jurídica dos bens culturais, assinala que o direito privado reduz todos os 
bens a valores de expressão monetária. Contudo é importante que não se 
valore os bens apenas pelo seu valor de troca27.

Deste modo, além da necessidade imediata da utilidade, outros 
valores podem e devem ser atribuídos a determinados bens, afastando 
unicamente o mero valor de troca. Por isto, há sem dúvida, uma valoração 
dos bens que não é unicamente monetária, mas é subjetiva, sentimental 
ou emotiva, torando possível se agregar valores aos bens de uma forma 
que o valor de troca se torna apenas uma referência (SOUZA FILHO 
(2003, p. 43). Nesta ordem de raciocínio, pode-se estabelecer a diferença 
profunda entre valor e preço, sendo aquele, uma magnitude permanente 
e medida a partir de critérios científicos, e este, a expressão monetária de 
troca. Tais conceitos são imprescindíveis para a compreensão dos princí-
pios que regem o Sistema de Comércio Justo e Solidário.

Os principais organismos que promovem, certificam, importam 
e vendem no Comércio Justo são a nível internacional, sendo as princi-
pais: WFTO (World Fair Trade Organization), associação global de 401 
organizações,  criada em 1989 (anteriormente conhecida como IFAT), 
com membros em 76 países, operando em cinco regiões principais: 
África, Ásia, América Latina, Europa e América do Norte com órgãos 
representativos regionais28; e a FLO – Internacional, que é um organis-
mo de certificação das candidatas de produtores, que são registradas 
se cumpridos os critérios estabelecidos. O comércio Justo estabelece 

27 Exemplificando, o autor explica que “para um sedento um copo d´água vale infinita-
mente mais do que um copo cheio de ouro, mas este valor ocasional, que se agregou 
ao copo de água, deixa de existir, saciada a sede” (SOUZA FILHO (2003, p. 43).

28 https://wfto.com/who-we-are acessado em 10/11/2020 Às 11:51
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princípios que devem reger a relação comercial estabelecida entre os ato-
res que participam do movimento, os quais se mostram como um con-
junto de práticas que rompem com o paradigma econômico e a visão de 
desenvolvimento capitalista dominante.

De acordo com a WFTO29,  são dez os princípios que sustentam 
essa prática (tradução livre): 1) Criação de oportunidades para produ-
tores economicamente desfavorecidos; 2) Transparência e responsabi-
lidade na troca de informação e na tomada de decisões; 3) Práticas co-
merciais justas, estáveis, duradouras, em respeito pelo bem-estar social, 
ambiental e econômico dos pequenos produtores; 4) Pagamento de um 
preço justo pelo trabalho dos produtores, sem desigualdades entre gêne-
ros; 5) Renúncia total ao trabalho infantil ou forçado; 6) Compromisso 
de não discriminação, igualdade de gêneros e liberdade de associação; 
7) Boas condições de trabalho, saudáveis e seguras; 8) Incentivo à ca-
pacitação dos produtores e desenvolvimento das suas competências; 9) 
Promoção dos princípios do Comércio Justo aos consumidores; e 10) 
Respeito pelo ambiente.

É possível depreender dos princípios do Comércio Justo e 
Solidário que a valoração dos produtos e serviços resultantes de uma de-
terminada localidade estão associados a um comprometimento com su-
jeitos hipossuficientes e marginalizados, ao equilíbrio do meio ambiente, 
a uma valorização das territorialidades e com humanização. No contexto 
do presente trabalho deve se destacar, portanto, esta questão da territo-
rialidade. A relação existente entre as comunidades tradicionais com o 
espaço natural e os recursos naturais nele existentes, possuem signifi-
cados de maneira diferentes. Os territórios destas comunidades não se 
constituem apenas pelo meio físico utilizado, mas também pelas relações 
sociais ali existentes. Entretanto, o campo jurídico assimila a terra sob a 
ideia de propriedade privada, patrimônio material capaz de ser fruído, 
um bem patrimonial regulado pelo direito privado, que considera o di-
reito à terra/propriedade um direito individual, segundo SOUZA FILHO 
(1999, p. 309).

Sob a perspectiva sociológica sobre território aclara Diegues 
(2000, p. 21), que o território não apenas exerce a função de reprodução 

29 https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade Acessado em 19/11/2020 às 11:45
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econômica, mas fundamentalmente é nele onde as representações mito-
lógicas e religiosas se expressam, onde a identidade daquele grupo social 
é vivida e reproduzida. Logo, para as comunidades tradicionais, o desen-
volvimento ganha outro sentido, pois não significa apenas a expansão da 
econômica, mas a construção e perpetuação de uma identidade, a visibi-
lização do fator histórico da ancestralidade, e denota uma relação de per-
tencimento ao seu território, que se dá dentre outros modos, pela forma 
histórica e peculiar com que cultivam e manejam seus recursos naturais.

Portanto, verifica-se que, a partir das proposições de políticas 
públicas que fomentem o Comércio Justo e Solidário, vislumbra-se um 
caminho alternativo para a emancipação das comunidades quilombo-
las. Através deste instituto, as cadeias produtivas ganham espaços, os 
produtos e serviços sejam protegidos e valorados, ocorre maior visibi-
lização das tradições locais, o que consequentemente contribuirá para 
o desenvolvimento territorial, social e econômico destes sujeitos cole-
tivos de direitos.

Todavia, não há como se tratar do desenvolvimento através de 
ideários econômicos alternativos, a partir da valorização da tradição 
local, a partir do lugar, sem adentrar na garantia da tutela jurisdicional 
quanto os direitos patrimoniais culturais destes povos. A preservação 
da tradição local envolve obviamente os seus territórios, e todos os bens 
materiais e imateriais que existem a partir deles. Sem o território, não é 
possível a expressão e a reprodução das identidades de um povo. Por isto, 
as comunidades quilombolas enquanto titulares de direitos patrimoniais 
culturais, lhes conferidos constitucionalmente30, precisam objetivamente 
da tutela jurisdicional na proteção de seus territórios, frente às constantes 
ameaças de perdas e atropelos do capital.

30 Art. 216, CF - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza mate-
rial e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I -  as formas de expressão;  II -  os modos de criar, 
fazer e viver;  III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV -  as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações ar-
tístico-culturais; V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. [...] § 5º Ficam tom-
bados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos.
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A tradição local, o lugar como espaço de pertencimento, são di-
reitos patrimoniais culturais que necessitam da efetiva tutela jurisdicio-
nal a fim de se subsidiar um pretenso desenvolvimento das comunida-
des quilombolas. São bens culturais31 que, quer pela perspectiva local, 
ou mesmo global, envolvem muito mais do que os seus valores estéticos, 
históricos, artísticos ou simbólicos. As formas que os bens tomam, são 
meras objetificações caso sejam considerados de modo isolado e desco-
nectado com suas relações com as comunidades locais.

É salutar a reflexão acerca do direito moderno em vigor, em que 
há a predominância da modernidade eurocêntrica que assim o formou, 
e nele os interesses da propriedade privada sobrepujam os direitos cole-
tivos. Ora, esse direito moderno reflete as complexidades da sociedade 
capitalista cujos fatores sociais mais importantes derivam da positivação 
do direito. O monopólio estatal na produção das normas jurídicas e a 
hegemonia dessas normas sobre quaisquer outras só conferem validade 
e efetividade às normas que são postas pelo Estado.  E este é o problema 
central do sistema normativo referente aos direitos coletivos- a impos-
sibilidade de tratar dos direitos coletivos - já que a validade da norma 
jurídica “moderna” está articulada com os saberes modernos, e não com 
a tradição local. É um sistema que serve às estruturas de poder que o 
organizou, a partir de ideais construídos numa universalidade espaço-
-temporal, em que todas as culturas, todos os povos, presentes e passa-
dos estarão sempre regidos por este ideal espacial eurocêntrico (Norte), 
e temporal (estágio de desenvolvimento a partir da Europa), em que não 
há simultaneidade de saberes.

E porque, falar sobre a efetividade da proteção patrimonial cultu-
ral em uma discussão sobre o desenvolvimento de um povo tradicional? 
Importa dizer que, a efetividade da proteção do patrimônio cultural, pode 
funcionar como uma expressiva ferramenta de inclusão, solidariedade e 
alteridade social, sendo tais demandas inquestionavelmente necessárias, 

31 Os bens culturais são aqueles elementos representativos dos valores culturais de 
uma comunidade. Para Souza Filho (2009, p. 36), “o bem cultural é aquele bem 
jurídico que, além de ser objeto de direito, está protegido por ser representativo, 
evocativo ou identificador de uma expressão cultural relevante”. Portanto, o bem 
cultural é resultado da valoração e significado que uma determinada comunidade 
atribui a um elemento específico da sua cultura.



124

Andréa Gonçalves Silva e Maria Cristina V. B. Tarrega

nos dias atuais, para o estabelecimento de um ambiente mais harmônico 
entre os povos (PAIVA, 2015). O patrimônio cultural, tem a função de 
representatividade, inclusão e alteridade intergeracional e intrageracio-
nal entre os povos, em relação aos bens culturais a eles pertencentes32. 
Ocorre que, o patrimônio é uma realidade instituída pelo Estado, ele é 
quem vai dizer quais bens estão incluídos no patrimônio cultural de cada 
um dos vários grupos sociais do presente e do passado. Ou seja, há uma 
dimensão burocrática de identificação, eleição e gestão dos bens culturais 
exercida pelo Estado, que não raras vezes acontece de forma complexa e 
conflituosa33.  Daí se depreende o grande desafio ao se tratar sobre a tutela 
dos direitos patrimoniais culturais, já que a formação, e a manutenção 
do Estado moderno foi possibilitada em razão da sua forte intervenção 
na cultura e ainda sua proposta centralizadora contrária à diversidade 
(Paiva, 2015, pg.110). Nos dizeres de Zygmunt Bauman (2001, p.198), a 
consolidação do Estado Moderno deve muito ao êxito na supressão de 
comunidades que se autoafirmavam. Ele lutou ferozmente contra os cos-
tumes ou dialetos locais, promovendo inclusive uma língua unificada e 
uma memória histórica às expensas das tradições comunitárias.

Deste modo, a insegurança jurídica das comunidades quilombo-
las quanto aos seus direitos patrimoniais culturais se fundamenta justa-
mente neste poder do Estado Moderno. Se tudo, a partir da positivação 
do direito está adstrito ao poder do Estado, temos um direito que é o 
verdadeiro regulador do poder e mantenedor da “ordem”. Contudo ele 

32 Para além de uma proposta simplista equivalente a um conjunto de bens culturais, 
Paiva (2015, p. 100), assinala que o patrimônio cultural “é uma espécie de amálgama 
que une os diferentes bens culturais, o que permite o reconhecer como meio agre-
gador dos diferentes valores e formas de expressão cultural”. Portanto, o patrimô-
nio cultural estabelece um ponto comum entre todos os bens culturais, propenso a 
abarcar expressões culturais potenciais ainda não consideradas.

33 “A implantação de itens culturais a serem protegidos e a implementação de proce-
dimentos de proteção resultam de um processo de negociação complexo, e frequen-
temente conflituoso, que envolve mediadores culturais, ou seja, antes de políticas 
públicas (técnicos e burocratas) e agentes profissionais, políticos e empresariais. 
Esta é, portanto, uma atividade especializada – e não parte da cultura comum – que 
coloca em cena o Estado como representante do interesse público nos processos de 
representações simbólicas da nação e da identidade dos grupos que a forma (PAIVA 
apud ARANTES, 2006, p. 427)
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tem provocado uma grande desordem, tem sido intolerante, e subtraído 
direitos de sujeitos seus titulares, tem nitidamente classificando pessoas 
por força e hierarquia.

Em suma, o direito já nasce comprometido com a ordem bur-
guesa e liberal em ascensão, por isso é difícil pensá-lo como instrumento 
neutro de controle social, capaz de olhar objetivamente as demandas so-
ciais. Portanto, também é insuficiente para a proteção das tradições locais 
enquanto direitos coletivos dentro de uma perspectiva de tutela dos direi-
tos patrimoniais culturais – bens materiais e imateriais. Isto porque estes 
valores sempre estarão em conflito com outras populações, com outros 
interesses, em regra capitalistas, hegemônicos e brancos.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas comunidades e povos tradicionais, de um modo geral, pode 
se constatar uma economia simbólica, que atua de uma forma resisten-
te à lógica de mercado capitalista, quase sempre centrada nos formatos 
conhecidos como economia de subsistência ou economia de excedentes 
e quase sempre de bases agroecológicas. Porém, enfatiza-se que a ideia 
de melhoras econômicas e materiais são importantes para eles, desde 
que em uma vinculação cultural e ecológica a um território, já que, para 
eles o direito a existir é uma questão cultural, política e ecológica. Neste 
sentido, estão abertos a certas formas de bens, comércio e até mesmo 
tecnociências (por exemplo relações com estratégias de conservações da 
biodiversidade), e por isto, precisam aderir à lógica do mercado em caso 
de venda de produtos e serviços a um intermediário quando necessitam 
ampliarem suas rendas.

É necessário que o debate sobre a questão agrária seja capaz de 
envolver a temática desenvolvimentista, pensando em transformações 
econômicas alternativas que possam ocorrer sem a ruptura da interação 
metabólica que se dá entre os povos quilombolas e a terra, e a partir de-
las, as rearticulações de realidades sociais que podem se constituir como 
novas bases para a suas existências, suas subjetividades e alteridades. 
Portanto, a reafirmação do lugar, do não capitalismo e das culturas locais 
opostas aos domínios do espaço (enquanto uma contraposição do lugar 
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na era capitalista), do capital e da modernidade, devem resultar de traba-
lhos que viabilizem possibilidades de reconceber e reconstruir o mundo 
a partir de práticas baseadas no lugar.

Esta é a conclusão de se pensar as estratégias de etnodesenvol-
vimento alinhadas ao pensamento pós-desenvolvimentista. Ou seja, a 
promoção do etnodesenvolvimento enquanto uma economia social que 
prima pela autonomia dos povos. As comunidades quilombolas podem 
a partir dos seus saberes, modos de ser e viver, serem inseridos dentro 
do mercado sem perderem suas características, através dos projetos de 
economia solidária (a exemplo do comércio justo e solidário), que se pro-
põe a serem imaginários econômicos alternativos ao modelo hegemôni-
co capitalista/moderno. É uma proposta de democratização, incluindo 
os modelos locais da natureza, projetando seus potenciais como formas 
alternativas de organização de vida social.

Contudo, a tutela dos direitos patrimoniais culturais, com o 
fito de se valorizar as tradições locais, se mostra imprescindível para se 
garantir o êxito de projetos de concretização do etnodesenvolvimento. 
Somente através da efetividade de tal direito constitucional, as comuni-
dades quilombolas podem se assegurar, no atual mundo moderno, de que 
a tradição, o local, e os seus conhecimentos locais serão preservados. Este 
é o possível caminho para que eles sejam os próprios subsidiários de um 
pretenso desenvolvimento, este entendido de modo inverso ao ideário 
capitalista, vale dizer, os recursos econômicos enquanto meios de promo-
ção de melhor qualidade de vida, e não fins em si mesmos.
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 A SAÚDE INDÍGENA E O ESTADO BRASILEIRO: 
GARANTIA DE DIREITOS EM MEIO À CRISE 
SANITÁRIA DA COVID-19

Ana Maria Heeren Falkiewicz1*

Katya Regina Isaguirre-Torres2**

 INTRODUÇÃO

Do século XVI ao XXI, os povos indígenas resistiram – e con-
tinuam resistindo, como se verá adiante – a uma série de violações de 
direitos, as quais se perpetuaram historicamente em um processo de 
colonização marcado pelo extermínio não somente de comunidades 
inteiras, mas das próprias culturas, línguas, rituais e identidades dos po-
vos originários, subjugados ao trabalho escravo e servil e ao aban-
dono de seus costumes e crenças para atender a um ideal civilizatório 
eurocentrado. Sequer considerados como sujeitos à época da coloniza-
ção, os indígenas foram situados numa posição de inferioridade, como 
se precisassem ser orientados pela “humanidade esclarecida” que, na 
realidade, via neles e em suas terras potencial econômico de mão de obra 
barata e exploração de recursos.

Esse entendimento não se restringiu ao período colonial: perante 
o Direito, foram considerados na categoria de “silvícolas” até o advento 
da Constituição de 1988, com capacidade civil restrita à tutela de órgãos 
federais de assistência e aos regulamentos do controverso Estatuto do 

1 *Estudante de graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR).

2 **Advogada, mestra e doutora em meio ambiente e desenvolvimento pela Univer-
sidade Federal do Paraná. Professora da graduação e pós-graduação em Direito na 
Universidade Federal do Paraná. Líder do grupo de pesquisa e extensão em direito 
socioambiental EKOA.
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Índio de 1973. Vigorou, por muito tempo, uma política integracionista 
que feria diretamente os interesses – principalmente coletivos – daqueles 
que simulava auxiliar, em total desrespeito aos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da diversidade étnico-cultural.

Em que pese o importante reconhecimento do direito de ser e de 
existir e da garantia de território legitimados com a Constituição Federal 
de 1988, esses grupos continuam sendo alvo de violências institucionais, 
simbólicas e físicas que definitivamente não são problemas novos, mas 
têm sido agravados em tempos recentes por uma série de fatores, como 
conflitos perante o Estado e ruralistas pelo reconhecimento e demarcação 
de terras indígenas, a invasão das Terras Indígenas (TI’s) por grileiros, ga-
rimpeiros e madeireiros e o próprio menoscabo da política indigenista 
adotada pelo governo federal nos últimos anos.

Estas circunstâncias influem diretamente nos índices de morta-
lidade indígena, tanto em razão de confrontos diretos quanto pela preca-
rização da saúde indígena e consequente potencialização da vulnerabili-
dade enfrentada. Em 2020, o advento da pandemia mundial da Covid-19 
tornou o cenário ainda mais preocupante: a crise sanitária global trouxe 
riscos e impactos específicos aos indígenas, os quais demandam, em con-
trapartida, singular atenção dos entes competentes à proteção dos direitos 
fundamentais e coletivos de tais povos. Tal aspecto é central no presente 
trabalho a fim de diagnosticar de que forma seria e/ou está sendo possível 
garantir a saúde coletiva indígena mediante as políticas e planos de ação 
existentes para o enfrentamento à COVID-19 nos territórios indígenas.

Nesse sentido, dá-se destaque à Lei 14.021, de 7 de julho de 
2020, a qual dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do 
contágio e da disseminação da COVID-19 nos territórios indígenas, e à 
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709 
que tramita atualmente no Supremo Tribunal Federal (STF) e foi proposta 
pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) em 2020 no intui-
to de reivindicar medidas a serem adotadas pela União Federal quanto à 
garantia do direito à saúde dos povos originários. A partir desta análise, 
entender-se-á de que forma se situa o debate da saúde coletiva indígena no 
contexto de crise global e perante a necessidade de se pensar alternativas 
ao desenvolvimento pautadas na gestão autônoma dos povos indígenas.
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 2. A SAÚDE COLETIVA INDÍGENA: VULNERABILIDADE HISTÓRICA

No Censo Demográfico realizado pelo IBGE em 2010, foram 
contabilizadas 305 etnias indígenas e 274 idiomas, compreendendo apro-
ximadamente 896,9 mil pessoas, das quais 36,2% residem em área urbana 
e 63,8% em área rural, dentre 505 terras indígenas (IBGE, 2010). No pe-
ríodo anterior ao processo de colonização, estima-se que a população in-
dígena que residia no território posteriormente transformado no Estado 
nacional Brasil era de pelo menos 3 milhões de pessoas (FUNAI, 2020).

O encontro entre a civilização ocidental moderna e os povos ori-
ginários foi, ao longo de cinco séculos, fatal para a grande maioria destes 
últimos e até mesmo aos povos sobreviventes, na medida em que enfren-
taram, além de aniquilações físicas, processos violentos de aculturação. A 
estrutura de dominação do colonialismo marcada pela exploração da mão 
de obra escrava, o controle político e o domínio da natureza para pro-
dução de matérias primas, de um lado, eliminou ou subjugou todos que 
apresentassem resistência e, de outro, mercantilizou a natureza ao longo 
de diversos ciclos econômicos – natureza esta que compreendia não só 
o local de moradia e a fonte de subsistência dos povos indígenas, como 
também representa uma conexão de pertencimento e subjetividade, como 
um elemento a que estão diretamente ligadas suas crenças e existências.

Contudo, um dos fatores determinantes à magnitude da violência 
sobre os corpos e os espíritos dos povos indígenas foi a vulnerabilidade 
frente às doenças de alto potencial epidêmico trazidas pelos forasteiros 
às terras americanas. Conforme explica Ailton Krenak, grande parte dos 
“mundos” indígenas capturados no Antropoceno13 desapareceu mesmo 
sem que tivesse sido articulada a eliminação daqueles povos:

O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez 
com que essa parte da população desaparecesse por um fenôme-
no que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares 
e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa 
praia tropical largava um rastro de morte por onde passava. O 
indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra 

3 A era geológica atual, marcada pela ação humana que altera drasticamente os fluxos 
naturais do planeta Terra.
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bacteriológica em movimento, um fim de mundo; tampouco o 
sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que re-
ceberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século 
XVI (KRENAK, 2019, p. 71).

Na obra “Os Índios e a Civilização”, Darcy Ribeiro explica que 
“as doenças representaram sempre o primeiro fator da diminuição das 
populações indígenas. A história das nossas relações com os índios é, 
em grande parte, uma crônica de chacinas e, sobretudo, de epidemias” 
(RIBEIRO, 2017, p. 182). Em diversos casos o potencial de letalidade que 
as doenças transmissíveis opõem aos indígenas foi instrumentalizado à 
tentativa de exterminar determinados povos, a exemplo das contamina-
ções intencionais ocorridas com os Timbira da vila de Caxias (MA), os 
Akwé do aldeamento Carretão (GO) e os Pataxó e Kamakã (BA) – estes 
últimos foram alvo de um século de violências e perseguições associadas 
à expansão da fronteira agrícola das plantações de cacau, a ponto de seus 
remanescentes adquirirem extraordinária capacidade de jamais serem 
notados mata adentro; seus chacinadores24, diante disso, acabaram “en-
contrando armas eficazes contra esses inimigos invisíveis, recorrendo a 
velhas técnicas coloniais, como o envenenamento das aguadas, o abando-
no de roupas e utensílios de variolosos onde pudessem ser tomados pelos 
índios” (RIBEIRO, 2017, p. 97).

Além de tais casos intencionais, o antropólogo lista (2017, p. 240-
280) uma série de epidemias de gripe, tuberculose, sarampo, gonorreia, va-
ríola, varicela e outras doenças assolando povos indígenas, com destaque 
para os Kaingang (SP), Xokleng (SC), Tukano (AM), Urubu-Ka’apor (MA), 
Tupari, Makurap, Arikapu, Jabuti (RO), Kalapalo, Kamayurá, Xavante 
(MT) e outros. As afecções pulmonares foram especialmente graves nos 
casos analisados: o que poderia ser um ligeiro resfriado para um branco 
assumia, aos indígenas, forma extremamente grave, de modo que “são res-
ponsáveis por maior número de baixas as doenças das vias respiratórias, a 
começas pela gripe, tão corriqueira entre nós, mas de efeitos fatais sobre os 
índios que a experimentaram pela primeira vez” (RIBEIRO, 2017, p. 241).

4 Conforme explica Darcy Ribeiro, trata-se de bandos organizados pelos grandes 
plantadores de cacau e encarregados de surpreender e chacinar os Pataxó e Kamakã 
da região (RIBEIRO, 2017, p. 97).
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Delineado o contexto histórico que demonstra estarem os povos 
indígenas há séculos sendo vitimados por epidemias diversas trazidas de 
fora, passa-se à análise quanto aos índices relativos à mortalidade indí-
gena nos últimos anos, no intuito de compreender os principais desafios 
sanitários contemporâneos e anteriores à eclosão da pandemia mundial 
da COVID-19. Em relatório realizado pelo CIMI concernente à violência 
contra os povos indígenas no Brasil em 2018, foram destacados os dados 
quanto à mortalidade infantil indígena – relacionada à falta de acom-
panhamento pré e pós-natal, afora precariedades ambientais e de sanea-
mento básico, ocasionando deficiências alimentares e nutricionais –, a 
morte por desassistência à saúde – especialmente em relação à falta de 
ações preventivas – e suicídio ou lesões autoprovocadas – somando 101 
casos somente em 2018, sendo as regiões de maior ocorrência as do esta-
do do Amazonas e Mato Grosso do Sul (CIMI, 2018, p. 124-127).

Além dos casos resultantes em morte, foram registradas 44 ocor-
rências de desassistência na área da saúde, estimando-se 17.966 pessoas 
indígenas atingidas por problemas como a negligência no atendimento, 
omissão de socorro, transporte de pacientes e distribuição de medica-
mentos – inclusive com o desvio destes para o comércio ilegal –, a falta 
de infraestrutura e de acesso à água potável, entre outros (CIMI, 2018, 
p. 115). No relatório de 2019, o CIMI registrou 85 casos relativos à de-
sassistência na área da saúde, ressaltando problemas relacionados à con-
taminação de águas, denúncias de violência obstétrica e discriminação 
no atendimento, crises organizacionais e financeiras nas unidades de 
saúde, desnutrição infantil, desvio de recursos, falta de medicamentos e 
de veículos para transporte de pacientes, sucateamento da frota existen-
te, fornecimento de alimentos estragados e a fila de espera para exames 
que dura mais de um ano. Conforme relato do líder indígena Lindomar 
Terena, a atuação das DSEI com foco na atenção básica é insuficiente às 
atuais demandas: “Há tempos, apenas esse atendimento primário dava 
conta. No entanto, nas nossas comunidades indígenas, tem gente vindo 
a óbito por doenças que a comunidade nunca viu antes e que exigem 
atendimentos de média e alta complexidade” (CIMI, 2019a, p. 170-171).

No atual contexto de pandemia da COVID-19, se o problema já 
tem sido extremamente danoso à população brasileira em geral, seja pela 
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gravidade da doença ou pela falta de infraestrutura e de ações governa-
mentais adequadas ao combate da disseminação, os povos indígenas têm 
sido particularmente impactados na medida em que o avanço do vírus 
ameaça povos inteiros – ao que insta rememorar que há diversos gru-
pos que têm hoje populações extremamente reduzidas. Dentre diversos 
povos que contam atualmente com menos de 50 pessoas, o povo Juma, 
residente no sudeste do estado do Amazonas e pertencente à família lin-
guística Tupi-Guarani, por exemplo, tinha uma população de apenas 4 
pessoas (ISA, 2020). Em 17 de fevereiro de 2021, repercutiu a morte de 
Aruká Juma, ancião que tinha entre 86 e 90 anos e era o último homem 
sobrevivente do seu povo, por complicações relacionadas à COVID-19, 
ao que a COIAB, APIB e OPI divulgaram nota conjunta denunciando 
que não fora providenciada proteção ao povo Juma, rememorando que 
ultrapassavam 15 mil pessoas no início do século XX e foram dizima-
dos após diversos massacres, pelo que eram atualmente considerados de 
recente contato e “imensa vulnerabilidade e risco de desaparecimento” 
(KAXINAWÁ, 2021). Conforme trecho da nota:

Se o posto de acesso funcionou ou não, como vinha repre-
sentantes da COIAB e APIB cobrando há meses nas Salas de 
Situação com o Governo Bolsonaro, já não importa mais para 
Aruká. O que se sabe, comprovadamente, é que ele agora está 
morto. É tristemente com seus mortos que os povos indígenas 
comprovam seus apelos. A COIAB e APIB avisaram que os 
povos indígenas de recente contato estavam em extremo risco. 
O último homem sobrevivente do povo Juma está morto. Nova-
mente, o governo brasileiro se mostrou criminosamente omis-
so e incompetente. O governo assassinou Aruká. Assim como 
assassinou seus antepassados, é uma perda indígena devastadora 
e irreparável (KAXINAWÁ, 2021).

Conforme mapeamento realizado pela Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil, são atualmente 163 povos afetados pela pandemia, 
isto é, mais de 50% das etnias, em mais de 50 mil casos de indígenas 
contaminados e 1.015 mortos (APIB, 2021ª. O relatório “Nossa Luta É 
Pela Vida”, produzido a partir das denúncias recebidas de diversos povos, 
aponta a negligência do governo federal da sua obrigação de proteger os 
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trabalhadores e usuários do Subsistema de Saúde Indígena, o que favo-
receu a entrada do vírus nos territórios (APIB, 2020, p. 11). O relatório 
aponta as distintas violências sofridas pelos povos indígenas, as quais, 
além da pandemia, tornaram-se agravadas no contexto atual, tais como 
o desmatamento ilegal, o agronegócio, a ação criminosa de grileiros, ma-
deireiros, garimpeiros (APIB, 2020, p. 16). Os dados disponibilizados 
nos boletins epidemiológicos da SESAI (Secretaria Especial de Saúde 
Indígena) divergem significativamente dos levantamentos realizados pela 
APIB: para o órgão, seriam apenas 572 indígenas mortos pela COVID-19. 
A esse respeito, denuncia a APIB que há falta de transparência e racismo 
institucional nos mapeamentos realizados SESAI, a qual desconsidera in-
dígenas em contexto urbano e diversas informações quanto à identifica-
ção dos óbitos (APIB, 2021a).

Na Terra Indígena Yanomami, tem-se denunciado a ampliação 
da doença entre os indígenas que residem próximos a zonas de garim-
po ilegal, sendo que o vírus alcançou as aldeias Waikás a partir do con-
tato de um indígena com esses garimpeiros invasores e com funcioná-
rios do Distrito Sanitário Especial Yanomami (DSEI-Y), alastrando-se 
e atingindo até o maior sábio Ye’kwana e outros idosos (AMAZÔNIA, 
2020). Em entrevista sobre o tema, relacionada à divulgação da cam-
panha organizada por lideranças Yanomami e Ye’kwana e intitula-
da “#ForaGarimpoForaCovid”5, Dário Kopenawa, vice-presidente da 
Hutukara Associação Yanomami (HAY) e filho do xamã e também líder 
indígena Davi Kopenawa, afirmou:

Em março, quando a fumaça da xawara (epidemia) chegou com 
força no Brasil, avisei as lideranças: “Olha, xamãs, pajés, estou 
acompanhando os jornais e eles estão dizendo que a doença 
está chegando. Ela vai entrar no nosso território, temos que nos 

5 Trata-se de iniciativa do Fórum de Lideranças Yanomami e Ye’kwana e da Hutukara 
Associação Yanomami (HAY), Associação Wanasseduume Ye’kwana (SEDUUME), 
Associação das Mulheres Yanomami Kumirayoma (AMYK), Texoli Associação 
Ninam do Estado de Roraima (TANER), Associação Yanomami do Rio Cauaburis e 
Afluentes (AYRCA), no intuito de denunciar os riscos apresentados pela pandemia 
do Coronavírus juntamente à atuação dos garimpeiros que frequentam ilegalmente 
a TI Yanomami. Maiores informações podem ser obtidas no site oficial da campa-
nha: https://www.foragarimpoforacovid.org/.
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preparar.” No dia 9 de abril ocorreu a primeira morte de um yano-
mami por causa do novo coronavírus. O caso teve repercussão 
internacional. A Covid-19 foi avançando em nosso território. O 
principal vetor de transmissão são os garimpeiros, que levam a 
doença para as aldeias (KOPENAWA, 2020).

A pandemia também se coloca no contexto não da vulnerabilida-
de não apenas sanitária, mas cultural, eis que o processo de aculturação 
remonta ao período da colonização e a questão mantém seus desafios 
e complexidade nos dias atuais. No contexto da pandemia, o relatório 
“Nossa Luta É Pela Vida” igualmente denuncia as invasões dos territórios 
por missionários com objetivo de conversão religiosa, somado à adoção 
de período de quarentena pouco rigorosa (APIB, 2020, p. 21-22). Verifica-
se, diante disso, a existência de riscos concernentes aos direitos culturais 
desses povos e, ademais, ao direito coletivo à saúde indígena, na medida 
em que as ações contrariam a política indigenista de não contato para a 
proteção dos povos isolados e, no atual cenário, desrespeita as recomen-
dações sanitárias mundiais por medidas que evitem a disseminação do 
vírus – ao que vale lembrar que os indígenas em isolamento voluntário 
ou de recente contato, em sua maioria, não têm anticorpos para doenças 
trazidas de fora, muito menos para a COVID-19. Não são fatores biológi-
cos, porém, os únicos determinantes à gravidade do risco que doenças de 
potencial epidêmico apresentam aos povos indígenas:

A alta letalidade das epidemias entre os povos indígenas não tem 
como causa única o condicionamento imunológico e/ou a forma-
ção genética de seus organismos, mas, substancialmente, derivam 
do processo sócio-histórico de colonização que destrói os meios 
necessários à manutenção de sua vida e relegam à inefetividade 
os aparatos estatais de proteção e manutenção de sua saúde. Essa 
observação é fundamental para compreendermos os contextos 
sindêmicos como causas dos genocídios cotidianos que os po-
vos indígenas vivenciam na pandemia da COVID-19. (DE CAR-
VALHO DANTAS; BARBALHO GOMES, 2021, p. 70).

O advento de doenças infectocontagiosas trazidas de fora a ter-
ras indígenas de modo a ocasionar a morte de comunidades inteiras é 
algo que já foi visto no histórico brasileiro em diversos momentos da 
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colonização ao Estado moderno, repetindo-se na contemporaneidade 
diante da pandemia da COVID-19. E se, nos períodos anteriores, as gra-
ves perdas demográficas dos povos originários estiveram associadas à 
colonização extrativista promovida por diversos ciclos econômicos, na 
atualidade, persistem formas de colonialidade neoextrativistas e desen-
volvimentistas representadas por projetos minerários, agroindustriais e 
de infraestrutura que vêm devastando e provocando mortes nas TI’s (DE 
CARVALHO DANTAS; BARBALHO GOMES, 2021, p. 69-70).

 3. OS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS: GARANTIAS E LACUNAS

À luz da situação de vulnerabilidade sociocultural e sanitária 
em que têm vivido os povos indígenas, urge a necessidade de perscrutar 
quais são as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro no que se refere 
à proteção e a promoção de direitos de tais povos, bem como os entra-
ves e caminhos possíveis no que se refere a sua efetivação. Para tanto, há 
que se ter em mente, em primeiro lugar, o tratamento dado a tais grupos 
após a redemocratização brasileira e o advento da Constituição Federal 
de 1988, abarcando quais processos sociais permitiram a introdução dos 
direitos dos povos originários na carta constitucional.

Conforme leciona o professor Carlos Frederico Marés de Souza 
Filho, embora relativamente vasta a quantidade de dispositivos legais que 
mencionassem índios6 anteriormente à promulgação da Constituição de 
1988, raríssimos eram os que tratavam destes efetivamente: antes, refe-
riam-se a garantias e limitações de direito alheio, mesmo porque a preo-
cupação dos colonizadores e era de teor integracionista (SOUZA FILHO, 
2009, p. 55). Isso significa a adoção, pela maior parte da história brasilei-
ra, de uma política assimilacionista que feria diretamente os interesses 

6 Em geral, evita-se a utilização da nomenclatura na medida em que “índio” se con-
vencionou como termo genérico que insinua todos os povos indígenas como iguais, 
inobstante a intensa diversidade cultural: para o senso comum, todos teriam mes-
ma cultura, língua, religião, hábitos e relações jurídicas civis e de família, conce-
bendo até mesmo indígenas de países distantes, como os norte-americanos, em um 
mesmo estereótipo (MARÉS, 2009, p. 38). Na explanação do contexto abordado, 
como era de tal orientação o tratamento jurídico prestado, optou-se por utilizar o 
referido termo.
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daqueles que simulava auxiliar, pois concebia os índios como futuros 
não índios, na medida em que deveriam abandonar seus modos de ser 
e existir em prol de uma noção evolucionista e etnocêntrica pautada na 
“comunhão nacional”.

Assim, no âmbito da formação do Estado nacional, buscou-se 
constituir um Direito único que apregoava o fim de privilégios e a igual-
dade social, porém, para tanto, reprimia violenta ou sutilmente diferen-
ças culturais, étnicas, raciais, de gênero, estado ou condição, de modo que 
“os povos indígenas deveriam ser esquecidos, para dar lugar a cidadãos 
livres, sempre individuais” (SOUZA FILHO, 2009, p. 62). Essa pretensa 
universalidade estatal é parcial, pois alcança somente a população relati-
vamente integrada ao sistema e desconsidera coletividades; logo, a invisi-
bilidade dos direitos indígenas não era mera lacuna jurídica, mas opção 
clara do Estado que festejava o individualismo como fronteira civiliza-
tória e marco de liberdade, em oposição a toda fenomenologia coletiva 
(SOUZA FILHO, 2009, p. 85).

Trata-se do período dos chamados “direitos de primeira dimen-
são” na doutrina constitucionalista quanto à construção do Estado mo-
derno, isto é, aqueles derivados de ideais de liberdade e caracterizados 
pelo non facere estatal (postura de abstenção do Estado perante o indiví-
duo), o que se modificou após a metade do século XX como consequên-
cia da formação dos Estados sociais e o reconhecimento de transindivi-
dualidades, quando coletividades passaram a ser admitidas como sujeitos 
de direitos (FERRAZ, 2010, p. 78). Com maior intervenção na sociedade, 
o Estado passa a reconhecer instâncias intermediárias como sindicatos, 
sociedades civis e organizações não governamentais e se abre o caminho 
ao reconhecimento dos direitos coletivos, de titularidade difusa (SOUZA 
FILHO, 2009, p. 170).

Ao tratar da essência socioambiental do constitucionalismo la-
tino-americano, o professor Souza Filho (2017, p. 199) aponta que o re-
conhecimento dos direitos coletivos, bem como as consequentes altera-
ções legais e constitucionais e mudanças ocorridas na doutrina jurídica 
e prática processual, teve a Constituição brasileira de 1988 como um dos 
marcos iniciais – sendo, inclusive, seguido por quase todos os outros do-
cumentos constitucionais do continente – e foi resultante da participação, 
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união e luta constante dos povos indígenas na América Latina, mediante 
suas organizações tradicionais e aquelas criadas por necessidade social a 
partir do século XX. O autor atenta ao fato de que, tendo a modernidade 
seus pilares na liberdade e autonomia da vontade, a ideia de inferiori-
dade racial foi construída a fim de justificar a supressão de tais institu-
tos no que se referia aos africanos e indígenas e, portanto, a submissão 
destes ao trabalho forçado (SOUZA FILHO, 2017, p. 203). Tratou-se do 
rompimento, ao menos formal, com o individualismo racionalista que 
imperava desde o final do século XVIII e da irrupção, após séculos de 
subjugação, do “renascer dos povos indígenas”, consistente na construção 
de alianças organizadas no intuito de estruturar a reivindicação e a luta 
por direitos, culminando em uma unidade indígena frente às organiza-
ções nacionais (SOUZA FILHO, 2017, p. 204).

A estruturação unificadora de direitos e interesses, não obstante a 
diversidade interna das etnias entre si, permitiu que fossem levadas pau-
tas comuns dos povos originários ao processo constitucional. Assim, no 
momento inicial de redemocratização brasileira após mais de 20 anos de 
ditadura militar, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 contou com 
a participação de representantes de diversas organizações e movimentos 
sociais, a exemplo do líder indígena e ambientalista Ailton Krenak que, 
conforme vídeo de notório discurso tanto pelo conteúdo declarado quanto 
pelo ato de protesto de pintar o rosto com jenipapo durante sua fala, cha-
mou atenção à impossibilidade de que os agentes políticos continuassem 
omissos em face das agressões sofridas por tais povos (KRENAK, 1987).

A presença indígena no Congresso Nacional foi essencial para 
o reconhecimento e a ampliação dos seus direitos na carta constitucio-
nal, sendo fortalecidas ou formalizadas distintas modalidades territo-
riais e concebido um capítulo próprio destinado aos indígenas, qual seja 
o Capítulo VIII, “Dos Índios”. Embora sem reconhecer expressamente 
alguns elementos de pluriculturalidade – tal qual ocorrido em outras 
Constituições americanas como a colombiana, mexicana e paraguaia, al-
gumas das quais inclusive reconhecem línguas indígenas como oficiais –, 
houve inegável avanço quanto à compreensão do Brasil como país mul-
tétnico na medida em que “a Constituição de 1988 reconhece aos índios 
o direito de ser índio, de manter-se como índio, com sua organização 
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social, costumes, línguas e tradições” (SOUZA FILHO, 2009, p. 107), 
além do direito sobre as terras tradicionalmente ocupadas, conforme ex-
presso no seu art. 231.

Outrossim, o disposto no art. 232 da CF/88 demonstra o abando-
no, ao menos formal, da ideia de relativa incapacidade civil do indígena 
– até então “silvícola” que precisaria se comprovar aculturado para ser 
considerado capaz aos atos da vida civil – e também legitima especial-
mente os índios, suas comunidades e organizações à proposição de ações 
judiciais protetoras (SOUZA FILHO, 2009, p. 154). A previsão de inter-
venção ministerial, ainda, evidencia o caráter de proteção direcionada: ao 
mesmo tempo em que se assegura o direito de manutenção das formas 
de vivência e defesa ativa dos próprios interesses por tais povos, o poder 
constituinte reconheceu o estado de vulnerabilidade e a necessidade de 
salvaguarda constante dos seus direitos e interesses na medida em que 
determinou a intervenção obrigatória do Ministério Público em todos os 
processos envolvendo partes indígenas.

Essa transição ocorrida no ordenamento pátrio não foi um fenô-
meno isolado, eis que acompanhada por normativas internacionais como 
a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 
qual representou um marco no cenário internacional em matéria de di-
reitos humanos dos povos indígenas. Conhecida como Convenção sobre 
os Povos Indígenas e Tribais de 1989, foi instituída no referido ano tendo 
como pilar expresso já no seu preâmbulo a política de autodeterminação, 
o que significa dizer que o reconhecimento e o respeito às diversas ma-
neiras de ser, viver e ver o mundo de tais povos, podendo manter e for-
talecer suas identidades, idiomas e crenças mesmo dentro do Estado no 
qual residem, são condições de exercício de direitos humanos (BERRO; 
RODRIGUES, 2014, p. 47).

Segundo explana Souza Filho (2017, p. 203), a normativa veio 
em substituição à Convenção nº 107 da OIT, de 1957, a qual regulava 
a relação dos Estados Independentes perante os indígenas determinan-
do que os integrassem individualmente pelo trabalho, negando as cul-
turas indígenas não mais pelo método de conversão religiosa emprega-
do no período colonial, mas pela força econômica do sistema. Dado o 
evidente desrespeito às diferenças culturais e organizacionais, os povos 
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indígenas se organizaram em resistência mediante a formação de associa-
ções e coligações para a unidade de luta continental e internacional, com 
o mote do reconhecimento das coletividades tradicionais que resultou 
na Convenção nº 169 (SOUZA FILHO, 2017, p. 205) – no Brasil, recep-
cionada somente em 2002 e promulgada, tornando o texto público e de 
execução determinada, apenas em 2004.

Em questão sanitária, a Convenção nº 169 da OIT tem diversas 
determinações, merecendo destaque o art. 7º, item 2, pelo qual os planos 
de desenvolvimento econômico global das regiões onde moram os in-
dígenas devem ter como prioridade a melhoria das condições de saúde 
(além de vida, trabalho e educação) dos povos interessados, observando- 
se sua participação e cooperação; e, ainda, as disposições do art. 25, itens 
1 e ss., pelo qual os governos devem disponibilizar serviços de saúde ade-
quados e organizados, na medida do possível, em nível comunitário com 
os povos indígenas, considerando suas práticas tradicionais e demais 
condições socioeconômicas, geográficas e culturais, além de priorizando 
a formação e o emprego de pessoal sanitário da própria comunidade local 
(BRASIL, 2004).

Ademais, destaca-se internacionalmente a Declaração das Nações 
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela Assembleia 
Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, explicitando 
o direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade e à segurança 
pessoal e à autodeterminação dos povos indígenas enquanto titulares de 
direitos coletivos, sendo dever dos Estados o estabelecimento de meca-
nismos eficazes para prevenir e reparar atos de assimilação forçada ou 
destruição cultural (ONU, 2007).

Finalmente, convém especial atenção à legislação brasileira ati-
nente à saúde indígena. Numa perspectiva ampla, o direito à saúde é 
posto na Constituição Federal de 1988 no âmbito dos direitos sociais e, 
pelo art. 196, é direito de todos e dever do Estado garantir a redução do 
risco de doença e de outros agravos, além do acesso universal e iguali-
tário às ações e serviços à promoção, proteção e recuperação sanitária 
(BRASIL, 1988). Ocorre que, no que tange aos povos indígenas, há uma 
série de particularidades decorrentes do respeito aos seus modos de vida, 
as quais devem ser atendidas em respeito aos direitos de ser e de existir, 



144

Ana Maria H. Falkiewicz e Katya Regina Isaguirre-Torres

da proteção aos direitos culturais e de suas territorialidades, instrumen-
talizando a igualdade material tal qual prevê a Constituição de 1988.

Interessante considerar ainda que oferecer proteção da saúde aos 
indígenas requer a sua consulta e a participação nas tomadas de decisão 
para que as ações sejam executadas em atenção às suas necessidades. 
A consulta e a participação são elementos importantes para proteção 
dos conhecimentos, saberes e experiências que se fazem presentes na di-
versidade sociocultural característica de sociedades latino-americanas, 
como a brasileira.

Nessa linha de entendimento é possível articular o argumento 
com o pensamento de Catherine Walsh, a qual afirma ser necessário 
avançar do relativismo que se entrelaça ao paradigma multicultural libe-
ral, pois este não é suficiente para reduzir as desigualdades. Para a autora, 
a análise das realidades latino-americanas coloca o conceito de intercul-
turalidade como central, o qual subentende a participação direta dos po-
vos, sendo uma proposta de transformação que busca o redesenho das 
estruturas sociais “como um caminho para pensar desde a diferença, até a 
descolonização, a descolonialidade e a construção e constituição de uma 
sociedade radicalmente distinta” (WALSH, 2014, p. 37).

 4. REIVINDICAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS NO ENFRENTAMENTO À  
 PANDEMIA DA COVID-19: AVANÇOS E IMPLICAÇÕES

A saúde dos povos indígenas foi tema de debates pré-constituin-
tes em especial com a 8ª Conferência Mundial de Saúde (1986) que mo-
tivou a 1ª Conferência Nacional de Proteção à Saúde do Índio (1986), 
na qual se citou pela primeira vez a necessidade de um Subsistema de 
Saúde Indígena – cuja criação ocorreu dentro do Sistema Único de Saúde 
(SasiSUS), Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, com centros especia-
lizados de atendimento em uma abordagem diferenciada. As análises de 
entidades e pesquisadores que estiveram presentes na Conferência estão 
registradas em número especial da revista Saúde em Debate, publicada 
pelo Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes) em janeiro de 1988: 
A Saúde do Índio (Cf. ABRASCO, 2021). Atualmente, essa gestão é fei-
ta pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), criada em 2010 
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no âmbito do Ministério da Saúde, e orientada pela Política Nacional de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. A instituição se subdivide em 34 
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e as diretrizes de atuação 
envolvem a consideração das especificidades culturais, educacionais e ter-
ritoriais dos povos indígenas. Apesar dos avanços ocorridos na primeira 
década dos anos 2000, exemplificados pela estruturação do Subsistema 
de Saúde Indígena supracitada, tanto entraves organizacionais como po-
lítico-orçamentários sempre se apresentaram como elementos de desafio 
para a atenção à saúde dos povos indígenas.

No ano de 2019, os povos indígenas realizaram forte mobiliza-
ção contra o anúncio do governo federal de extinção da SESAI e sua in-
corporação à Secretaria Nacional de atenção básica e a municipalização 
da saúde indígena. Segundo o Conselho Indigenista Missionário, esse 
contexto já era conturbado pelas denúncias dos indígenas de cortes no 
pagamento de funcionários que prestavam serviços nas aldeias, além de 
falta de medicamentos, transportes e vacinas (CIMI, 2019b). Em abril do 
mesmo ano, em reunião com uma comitiva de lideranças indígenas, o 
então secretário executivo do Ministério da Saúde teria garantido o recuo 
do governo quanto à possibilidade de extinção da SESAI e municipaliza-
ção da saúde indígena, ao que foi reiterada pela deputada federal Joênia 
Wapichana, primeira indígena eleita ao cargo, a situação de vulnerabili-
dade enfrentada e a necessidade de maior participação dos indígenas nas 
decisões da pasta, bem como de fiscalização adequada quanto ao des-
vio de recursos (MNI, 2019). No contexto atual, a pandemia global da 
COVID-19 torna ainda mais preocupante a necessidade de atenção do 
Estado à saúde dos povos indígenas.

Em um cenário no qual a crise sanitária tanto abriu espaço para 
o avanço da COVID- 19 e outras doenças quanto potencializou amea-
ças existentes desde bastante tempo e decorrentes do agronegócio, da 
grilagem e de outras formas de degradação ambiental e violência sobre 
as terras indígenas, dada à ineficiência na garantia de acesso efetivo ao 
conjunto de direitos fundamentais essenciais para uma vida digna por 
parte do Estado, diversas organizações de lideranças indígenas e entida-
des indigenistas têm se mobilizado em redes de apoio7 e de denúncia às 

7 Foram diversos os projetos independentes com o objetivo de arrecadar e destinar 
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violações de direitos continuamente sofridas e, no momento, agravadas. 
A fim de suprir as demandas dos povos indígenas e também de outras 
comunidades tradicionais, consideradas suas particularidades em meio à 
crise sanitária, foi proposto na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 
1.142/2020, o qual veio a se tornar a Lei nº 14.021 de 7 de julho de 2020, 
dispondo sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e 
da disseminação da COVID-19 nos territórios indígenas.

Todavia, da proposição do PL à sua promulgação enquanto 
Lei uma série de alterações no trâmite legislativo foram feitas, em es-
pecial quando do sancionamento com veto parcial proferido pelo atual 
Presidente da República Jair Bolsonaro: foram 22 vetos realizados, abar-
cando dispositivos referentes a questões como o acesso universal à água 
potável, distribuição gratuita de materiais de higiene e limpeza, oferta 
emergencial de leitos hospitalares, de UTI e de equipamentos adequados, 
priorização no cuidado com a saúde indígena, elaboração e distribuição 
de material informativo especializado, provimento de pontos de acesso à 
internet, distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas 
e outros (BRASIL, 2020b). As justificativas ao veto foram genéricas no 
sentido do interesse público e inconstitucionalidade, a maior parte relati-
va à instituição de obrigação ao Executivo e criação de despesa obrigató-
ria ao Poder Público – ou seja, motivos orçamentários.

Na mesma data da publicação do veto no Diário Oficial da União, 
o Supremo Tribunal Federal, sob decisão monocrática do Ministro Luís 
Roberto Barroso por ocasião da ADPF nº 709 – ação proposta pela 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) pugnando por medi-
das a serem tomadas pela União e pela FUNAI a fim de garantir o direito 
à saúde dos povos originários –, da qual é relator, deferiu parcialmen-
te o pedido cautelar formulado, determinando logo de início a criação 
de barreiras sanitárias, a instalação de uma “Sala de Situação” para gerir 
ações de combate à pandemia quanto aos povos indígenas em isolamen-
to e de contato recente, a elaboração e o monitoramento de um Plano 
de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos Indígenas Brasileiros, a 
viabilização do acesso aos serviços de saúde indígena aos aldeados e, por 

doações de itens de higiene, limpeza e mantimentos aos povos indígenas para ga-
rantir sua subsistência durante a pandemia da COVID-19, a exemplo da campanha 
Emergência Indígena, SOS Povos, Projeto Origem, Salve Krahô e muitas outras.
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fim, a adoção de medidas emergenciais de contenção e isolamento dos 
invasores em terras indígenas (BRASIL, 2020c).

O Tribunal, por maioria, referendou a liminar. Posteriormente, 
houve homologação parcial do Plano de Barreiras Sanitárias com ajustes 
de objeto, prazo e condições metodológicas, ressaltada a necessidade de 
que o aperfeiçoamento do Plano ocorra no curso de sua implementa-
ção, em vista da urgência das ações a serem tomadas. Os autos seguem 
em tramitação junto ao STF, em fase de elaboração da quarta versão 
do Plano Geral de Enfrentamento à COVID-19 para Povos Indígenas, 
dada a persistência de deficiências quanto à exequibilidade, efetivida-
de e monitorabilidade das versões apresentadas pela União, tidas pelo 
Min. Relator como genérica. As decisões monocráticas mencionadas 
foram proferidas às seq. 95, 373 e 704, cf. consulta processual eletrônica 
(BRASIL, 2020c).

Enquanto a definição do Plano de Enfrentamento da COVID-19 
para os Povos Indígenas Brasileiros segue pela via judicial, a discussão em 
torno da supramencionada Lei nº 14.021, que criou o Plano Emergencial 
para Enfrentamento à COVID-19 nos territórios indígenas e visou es-
tipular medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores 
artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfren-
tamento à pandemia, prosseguiu no âmbito Legislativo. Os 22 vetos pro-
feridos pelo Presidente foram analisados em conjunto pela Câmara e o 
Senado, diante de pressão popular ante a mobilização da sociedade civil 
e de organizações e movimentos indígenas e indigenistas, resultando na 
derrubada de 16 vetos pelo Congresso Nacional (SPEZIA, 2020).

Dessa forma, passaram a compor novamente a referida Lei 
questões como a disponibilização de água potável, materiais de higiene 
e limpeza, leitos hospitalares, equipamentos para tratamento, materiais 
informativos especializados e acesso à internet, bem como a elaboração 
de planos de contingência aos indígenas isolados e de recente contato e 
planos emergenciais para quilombolas, pescadores e outras comunidades 
tradicionais, dentre outros dispositivos determinando a caracterização 
dos casos de Covid-19 atendidos pelo SUS conforme critérios de cor e 
raça e visando a acessibilidade aos planos de atendimento e programas ou 
benefícios como o auxílio emergencial e outros (BRASIL, 2020a).
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Portanto, foram mantidos os vetos relativos à dotação orçamentá-
ria emergencial que priorizaria a saúde indígena no contexto da atual crise 
sanitária e a criação de fundo específico para tanto (arts. 7º e 16 do PL), a 
distribuição de cestas básicas, sementes e ferramentas agrícolas aos povos 
destinatários do Plano (§ 1º do art. 9º do PL) e a criação de programa espe-
cífico de crédito aos povos indígenas e quilombolas (§ 4º do art. 10 do PL).

Recentemente, o início da vacinação contra a COVID-19 inaugu-
rou uma nova fase na discussão, eis que a questão da prioridade dos povos 
indígenas à imunização foi limitada na apresentação do Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 pelo Ministério 
da Saúde em 16 de dezembro de 2020. Foi em face de tal documento – 
logo, da superveniência de novos e relevantes fatos – que a APIB interpôs 
petição de aditamento à inicial no âmbito da ADPF nº 709/STF, consulta 
processual eletrônica (BRASIL, 2020c), denunciando que somente os in-
dígenas aldeados em terras indígenas demarcadas foram considerados no 
plano prioritário, arbitrariedade do Governo Federal que discriminou os 
indígenas que habitam em terras não demarcadas ou em contexto urba-
no. Assim, pugnou pela inclusão de todos os indígenas como prioridade 
no plano nacional de vacinação, mesmo porque seria inconstitucional 
utilizar a demarcação como critério para eximir a União de atender à 
saúde de parte da população indígena (BRASIL, 2020c). Ainda não houve 
decisão judicial acerca de tal pedido.

A estimativa da APIB é que, com essa exclusão, cerca de 379 mil 
indígenas são excluídos da campanha de vacinação, isto é, 42,3% da po-
pulação indígena, e mesmo dentre os abarcados pelo plano a entidade 
tem encontrado desafios para que a imunização efetivamente ocorra: 
denuncia a organização que incontáveis notícias falsas estariam sendo 
propagadas junto às comunidades indígenas de modo a induzi-las a 
rejeitaram a vacinação, pelo que foi necessária a criação da campanha 
“#VacinaParente” (APIB, 2021b). Trata-se de campanha veiculada nas re-
des sociais e na mídia por lideranças indígenas e entidades como a APIB, 
o ISA, a COIAB e outras, a fim de combater a desinformação e incentivar 
indígenas de todo país a participar da vacinação.

A atenção à saúde coletiva dos povos indígenas é dever do 
Estado pelas determinações da Constituição Federal de 1988 quanto à 
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inviolabilidade e garantia do direito à vida (art. 5º, caput) e o direito à 
saúde (art. 6º e 196), além do direito dos povos indígenas a viver con-
forme sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
reconhecidos seus territórios (art. 231) e, ademais, pelas disposições da 
Convenção 169/OIT quanto à prioridade na melhoria das condições de 
saúde (art. 7º, item 2) e a disponibilização de serviços de saúde pública 
adequados às condições socioeconômicas, geográficas e culturais dos 
povos indígenas (art. 25, itens 1 e ss.). No âmbito infraconstitucional, 
destacam-se os princípios gerais da Lei Orgânica da Saúde (L8.080/1990) 
referentes à universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência, de forma igualitária e livre de preconceitos, articu-
lada e contínua das ações e serviços preventivos e curativos individuais 
e coletivos, a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral e a participação comunitária (art. 7º, incisos 
I, II, III, IV e VIII). Isso se complementa, no que se refere à questão 
indígena, pela Lei 9.836/1999, a qual impõe ao Estado o dever de imple-
mentar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena de forma integrada 
ao Sistema Único de Saúde (art. 19-B) e considerando a realidade local 
e as especificidades culturais dos povos indígenas em uma abordagem 
diferenciada (art. 19-F).

A democracia constitucional sob à lógica da participação leva à 
compreensão que a atenção à saúde de um povo a partir de suas diferen-
tes necessidades é aspecto fundamental para construir outros caminhos 
ao desenvolvimento. Aníbal Quijano (2000) demonstrou como a colonia-
lidade do poder moderno criou, nos países latino-americanos, diferen-
ciações de posições sociais, raças e gênero e como tal processo importou 
para o sistema de dominação e exploração. O que se observa, na pers-
pectiva da interculturalidade, é a potencialidade das ações dos grupos 
sociais em transformar o pensamento (individual e também social) para 
a construção de conhecimentos “outros”, capazes de ressignificar os espa-
ços locais para construção de outro paradigma societário, que conduzam 
a refletir sobre “uma nova condição de saber, poder, natureza e ser e que 
orienta estratégias e ações para construí-lo” (WALSH, 2014, p. 47).

Por fim, é importante recordar a concepção de Joaquín Herrera 
Flores (2009) de que os direitos humanos são produtos culturais e, por-
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tanto, constituem-se de objetos complexos em contínua transformação. 
Como produtos culturais, surgem de respostas simbólicas a partir de de-
terminados contextos de relações (FLORES, 2009, p. 89). Essa concepção 
crítica dos direitos humanos, combinada com a noção de interculturali-
dade, conduz os agentes públicos e privados a buscar conhecer a realida-
de dos povos indígenas em meio à pandemia para, em conjunto, elaborar 
meios que conduzam a segurança e a saúde.

Pensa-se, desse modo, na garantia da saúde indígena como um 
conjunto de ações multidimensionais que envolvem a efetividade dos 
serviços médicos e o acesso aos hospitais e medicamentos, assegurando 
também sua autonomia, as terras onde vivem e respeitando os saberes 
ancestrais e os seus modos de vida, sua memória, identidade e culturas.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou abordar a questão da saúde coletiva 
dos povos indígenas em meio à crise sanitária global da COVID-19 e o 
dever do estado em observar as necessidades desse grupo social de alta 
vulnerabilidade.  Para tanto, a questão sanitária indígena foi investigada 
inicialmente em seu aspecto histórico, de modo a identificar que as epi-
demias, sobretudo as relacionadas a doenças respiratórias, foram um dos 
principais fatores de risco para a população indígena ao longo dos últi-
mos cinco séculos. Em seguida, foram evidenciados os desafios recentes, 
sendo que as principais ocorrências de desassistência na área da saúde 
indígena estão relacionadas à contaminação das águas, crises organiza-
cionais e financeiras dos órgãos responsáveis, falta de recursos e negli-
gência e discriminação no atendimento. Ainda, verificou-se que o atual 
contexto de pandemia global da COVID-19 tem agravado a situação sa-
nitária indígena, com mais da metade dos povos já afetados, bem como 
incidido em outras questões de cunho socioambiental como o aumento 
das invasões às Terras Indígenas por agentes interessados na exploração 
de recursos dessas regiões e missionários.

Os resultados obtidos com a presente pesquisa indicam que o 
Estado deve garantir o acesso efetivo dos povos indígenas à saúde me-
diante processos que assegurem a participação qualificada nos processos 
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de tomada de decisão que envolvem a implementação e a execução dos 
serviços ligados a esse importante direito humano e fundamental. O 
dever estatal se consagra na aplicação da Constituição Federal de 1988, 
conjugando as disposições referentes ao direito à saúde de forma geral e 
aos direitos dos povos indígenas em específico, e da Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho, considerando o reconhecimen-
to e a proteção das coletividades tradicionais, bem como a melhoria de 
suas condições de saúde e a garantia da participação comunitária, como 
condições ao exercício dos direitos humanos pelos povos indígenas. Tais 
normativas, aliadas à legislação infraconstitucional atinente à saúde pú-
blica (L8.080/90) e indígena (L9.836/99), repercutem na estruturação de 
um sistema sanitário com ações diferenciadas que consideram a realida-
de vivida por cada grupo ou etnia.

Com o advento da pandemia da COVID-19, novas obrigações 
foram impostas ao Estado na medida em que a promulgação da Lei nº 
14.021 de 7 de julho de 2020 dispôs sobre medidas de proteção social para 
prevenir o contágio e a disseminação do vírus nos territórios indígenas, 
a fim de garantir a destinação de recursos adicionais de saúde e subsis-
tência e acessibilizar o atendimento especializado e de qualidade, não obs-
tante alguns dos vetos presidenciais quanto à distribuição de materiais e 
criação de fundos especiais e programas de crédito aos povos indígenas e 
quilombolas tenham se mantido na redação final da referida lei. Ademais, 
na via judicial, por ocasião da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental nº 709, ainda em tramitação, o Supremo Tribunal Federal 
determinou à União a criação de barreiras sanitárias e a elaboração e im-
plementação de um Plano de Enfrentamento da COVID-19 para os Povos 
Indígenas Brasileiros, com uma série de medidas emergenciais para com-
bater a pandemia e também a ação de invasores nos territórios indígenas.

Por conseguinte, impõem-se ao Estado brasileiro diversos deve-
res a serem observados a fim de promover e garantir a saúde coletiva indí-
gena, o que decorre de um processo contínuo de resistência e mobilização 
das lideranças indígenas para reivindicar os direitos dos povos originá-
rios perante as instâncias competentes. As ações pleiteadas são multidi-
mensionais e se encontram interligadas com o efetivo acesso aos serviços 
de saúde de média e alta complexidade e abordagem diferenciada, mas 
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também com a demarcação e a proteção das terras tradicionalmente ocu-
padas, a autonomia decisória sobre os usos da natureza nas TI’s e o res-
peito à identidade, a memória, aos saberes e aos modos de vida indígenas 
– em síntese, com uma política indigenista participativa e efetivamente 
voltada à perspectiva do etnodesenvolvimento, compreendendo a saúde 
coletiva indígena como requisito mínimo e primordial à realização dos 
demais direitos fundamentais de tais povos.
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 A TERRA INDÍGENA VALE DO JAVARI E O 
PROGRESSO CAPITALISTA: POVOS E A MÃE 
TERRA SOB ATAQUES

Ana Gabrieli Reis1

Matheus Antunes Riguete2

 INTRODUÇÃO

O presente artigo, através de uma análise descolonial e macrosso-
ciológica, objetiva desenvolver análises e investigações científicas acerca 
do panorama de ataques a povos indígenas e vasta degradação ambien-
tal que têm acometido o Vale do Javari, onde se localiza uma das Terras 
Indígenas (TI) de maior importância socioantropológica e ambiental 
existentes, haja vista a grande diversidade biológica, cultural e étnica, 
bem como a presença de povos em isolamento voluntário. Para tanto, 
realizam-se estudos de casos e revisão bibliográfica de obras indigenis-
tas e de teóricos da ecologia política latino-americana, bem como de no-
tícias, manifestos e denúncias para demonstrar como as estratégias de 
crescimento econômico são instrumentos essenciais ao processo sistêmi-
co de extermínio dos povos do Vale do Javari e se contrapõem a pre-
missas do Estado Democrático de Direito, o qual é analisado a partir da 
Constituição e de normas infraconstitucionais, como a Lei do Genocídio.

Assim, o primeiro capítulo contempla uma contextualização ini-
cial do que se convencionou chamar “desenvolvimentismo neoextrativis-
ta” e sua profunda relação socioeconômica com as sociedades latino-a-
mericanas. Aborda-se, dessa forma, as problemáticas inerentes ao modelo 

1 Acadêmica em Direito pela Universidade Federal do Paraná. anagabrielireis@hot-
mail.com

2 Acadêmico em Direito pela Universidade Federal do Paraná. mriguete10@gmail.com
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hegemônico de desenvolvimento, fundado sobre bases mercadológicas e 
produtivistas que se vinculam diretamente à dependência neocolonial 
que assola a América Latina e perpetuam uma limitação de soberania 
que se demonstra, sobretudo a partir dos anos 2000, com a consolidação 
do “Consenso das Commodities” (SVAMPA, 2015). Na seção 2.1, passa-se 
a uma abordagem histórica acerca da agenda de ataques que acomete a 
Amazônia brasileira, destacando os ciclos econômicos que se sucederam 
e foram responsáveis pela degradação do ecossistema e das formas de vida 
tradicionais, uma vez que o desenvolvimentismo desconhece limitações 
socioambientais e se consolida como imperativo econômico dos mais di-
versos governos. Por fim, na última seção deste capítulo, 2.2, passa-se à 
exposição acerca de uma contraposição e alternativa a esta forma de de-
senvolvimento, que se demonstra insustentável. Ressaltam-se, sobretudo, 
as noções de territorialidade e as contribuições dos povos tradicionais, as 
quais se consolidam no sumak kawsay, ou bem viver, trazendo uma pers-
pectiva de retomada do vínculo humano com a mãe natureza e respeito às 
mais variadas formas de vida, prezando pelo equilíbrio ecológico.

O segundo capítulo da presente obra nos leva a um mergulho na 
Terra Indígena Vale do Javari, apresentando uma contextualização geral 
e partindo, já na seção 3.1, para uma análise acerca do avanço desenvol-
vimentista sobre esse território, principalmente no que concerne ao des-
respeito às prerrogativas legais que fundamentam o Estado Democrático 
de Direito e à violação de direitos fundamentais à vida, ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e ao território tradicionalmente ocupado. 
Assim sendo, investigam-se as expansões da fronteira agrícola, as investi-
das de setores ligados à exploração de hidrocarbonetos e o avanço do ga-
rimpo sobre o Vale do Javari, fatores que levam ao cenário que é estudado 
na seção 3.2, na qual se destrincham os impactos dessa agenda aos povos 
indígenas que lá habitam e anunciam um genocídio. Por fim, conclui-
-se que a TI ocupa posição de evidente fragilidade, vez que se consolida 
como alvo central da agenda produtivista vigente, fruto de um projeto de 
desenvolvimento neocolonial que se estabelece de maneira plurilocaliza-
da, mas também se demonstra como um signo de resistência e luta por 
direitos, materializando um modo de vida que desafia os padrões hege-
mônicos de produção.
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 2. DESENVOLVIMENTISMO NEOEXTRATIVISTA: FUNDAMENTO DO MODELO  
 ECONÔMICO CAPITALISTA LATINO-AMERICANO

Para que se possam compreender os atuais processos de devas-
tação ambiental, os quais se dão nas múltiplas frentes de exploração de 
recursos naturais, ainda que congreguem diversos elementos peculiares 
e específicos, deve-se reconhecer o que os embasa e os vincula a uma 
mesma estrutura: a lógica desenvolvimentista neoextrativista. Dessa for-
ma, destaca-se a adoção de um método específico para a elaboração do 
presente trabalho, contemplando uma análise macrossociológica, con-
siderando o sistema e o modelo econômico no qual esses processos de 
suposto “desenvolvimento” se estabelecem, se consolidam, se reprodu-
zem e avançam sobre bens ambientais e populações tradicionais, em sua 
maioria empobrecidas e não brancas, demarcando claramente o racismo 
ambiental presente nesses processos, um desdobramento intrínseco à ló-
gica estruturante das sociedades capitalistas (BUENO, 2017).

 Uma vez admitido o modelo hegemônico de desenvolvimento 
como elemento irradiador do avanço sobre florestas tropicais, ecossiste-
mas com grande biodiversidade e importância ecológica, áreas ocupadas 
por comunidades tradicionais3 é importante que se compreenda o papel 
dos países latino-americanos na divisão internacional do trabalho.

Desde o processo de colonização, estreado pelos países ibéri-
cos nas terras hoje identificadas como América Latina, iniciou-se a 
criação de um imaginário eurocêntrico que visa o fortalecimento do 
poder colonizador sobre as terras recém-descobertas, possibilitando 
seu domínio através do controle da produção, do trabalho e dos resul-
tados de tudo o que era aqui criado e descoberto. Esse processo só foi 
possível graças à criação de um novo elemento quase que irrefutável 
à época: o conceito de raça e a diferenciação dual entre brancos e não 
brancos, entre o civilizado e o místico, entre o ser evoluído e o primiti-
vo (QUIJANO, 2005). Dessa forma, fazendo uso desse mecanismo ino-
vador de dominação, a América Latina e seu povo originário – soma-
dos à população escravizada trazida de nações africanas – se tornou, 

3 Como povos indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores, pantaneiros, caiçaras, 
ciganos, comunidades de terreiro, faxinais, quilombolas etc.
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ao mesmo tempo, o motor e o combustível para o desenvolvimento das 
potências europeias.

O mercado global, controlado pelas nações europeias do 
Ocidente, passou a ser abastecido com as riquezas aqui encontradas. Os 
recursos naturais, desde a invasão branca, passaram a ser explorados e 
exportados de maneira violenta, afetando os povos submetidos à escra-
vidão ou servidão e o meio ambiente, ou Pacha Mama, como ensinam 
os saberes das comunidades tradicionais andinas. Essa submissão, tanto 
no que concerne ao controle da força de trabalho e bens ambientais, se 
manifesta no processo de desculturalização despendido contra os povos 
nativos e africanos. Seus saberes, descobertas mentais, culturais, religio-
sas, foram brutalmente apagadas e iniciou-se um processo de “reidenti-
ficação” de identidades, as categorizando e manejando-as culturalmente, 
as incorporando ao “sistema-mundo” fundado em bases capitalistas de 
acumulação (QUIJANO, 2005).

Portanto, a divisão internacional do trabalho, estruturada e orques-
trada pelos europeus, identificada como uma “división racial del trabajo” 
(QUIJANO, 2005), se estrutura como um processo histórico de dominação 
branca sobre todos os povos que pudessem significar um entrave à expan-
são do mercado global comercial. Mesmo com os processos de indepen-
dência, os países latino-americanos permaneceram atrelados e incluídos 
nesse sistema, a dependência econômica se manteve e os novos “Estados 
Soberanos” pouco gozam de soberania. Essencialmente, a América Latina 
permanece sendo, em suma, uma exportadora de commodities. Ao longo 
do período colonial, o ouro e a prata monetizaram a economia e assumi-
ram papel central na exploração de recursos naturais. Hoje, em um perío-
do neocolonial, as monoculturas industriais4, a mineração, a exploração 
de petróleo e outras atividades nocivas ao meio ambiente e às classes mais 
empobrecidas da sociedade assumiram o papel central da exploração 

4 Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, o Brasil exportava, já em 
2015, 70% de toda a soja produzida em território nacional, sendo a China o princi-
pal comprador (APROSOJA, 2015). Significa dizer que todo o desmatamento, toda 
a expansão da fronteira agrícola sobre nossas florestas e vegetações, somado ao uso 
desenfreado de pesticidas e agrotóxicos, empobrecendo os solos e contaminando 
mananciais aquáticos e a cadeia alimentar, serve ao abastecimento do mercado glo-
bal. Prevalecendo a lógica capitalista de exploração sobre bens ambientais e, sobre-
tudo, sobre a vida.
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desenvolvimentista que abastece o grande mercado global controlado pe-
las maiores potências mundiais e oligopólios empresariais internacionais.

Contemporaneamente, com a crise do capitalismo financeiro, há 
de se notar a passagem do Consenso de Washington, que tinha como 
estratégia a liberalização das economias globais por meio de privatiza-
ções e redução dos gastos públicos, para o “Consenso das Commodities” 
(SVAMPA, 2015). Nos anos 2000, o superciclo das commodities5 e a de-
corrente valorização nos preços e aumento da demanda de produtos pri-
mários abriu espaço para a referida nova ordem política e econômica. Os 
Estados passaram a investir fortemente na ideia ilusória de desenvolvi-
mento enquanto caíam na armadilha da dependência econômica de paí-
ses centrais – Estados Unidos, países da Europa – e emergentes – China.

Nos territórios latino-americanos como um todo, o modelo de 
acumulação com base nas commodities não é novidade. Desde a coloniza-
ção o extrativismo atuou como um modelo de produção atrelado ao pla-
no de pilhagem, exploração e destruição de territórios e povos originá-
rios. A reprimarização das economias latinas foi uma das consequências 
do Consenso, tendo em vista que o modo de produção passou a se basear 
na extração e exploração de recursos naturais através de uma lógica de 
ocupação violenta tanto para o meio-ambiente quanto para povos tradi-
cionais, atacados e expulsos de seus próprios territórios.

Porém, como renovação e continuidade do extrativismo, o 
Consenso das Commodities deu lugar ao que se chama de neoextrativis-
mo, um modelo de produção tão predatório quanto seu originário e ten-
do, desta vez, o Estado como um metarregulador da exportação em larga 
escala de bens naturais (SVAMPA, 2019). As novas dimensões trazidas 
pelo neoextrativismo colocam a América Latina como uma “exportadora 
de natureza”6, subjugando-a como mero território para obtenção de mer-

5 A professora argentina Maristella Svampa (2015) configura commodities como pro-
dutos de fabricação, disponibilidade e demanda mundial que possuem uma defi-
nição de preços internacional e não necessitam de tecnologia avançada para sua 
produção e processamento.

6 Fernando Coronil (2002) aborda sociedades exportadoras de natureza como aque-
les que se apropriam dos bens naturais em grande escala para fins de exportação e 
que possuem uma dependência econômica externa devido à sua condição subordi-
nada na economia global.
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cadorias e, dentro dessa lógica, adotando uma política em prol do pro-
dutivismo exploratório e destrutivo ao minimizar questões ambientais e 
sociais, voltando-se para uma mentalidade colonial que nunca deixou de 
estar no poder.

Assim, o neoextrativismo nas palavras de Maristella Svampa, se 
configura como:

Así caracterizado, el neoextractivismo desarrollista contempla 
actividades consideradas tradicionalmente como tales (minería y 
explotación de hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo siste-
ma agroalimentario, como los agronegocios o la producción de 
biocombustibles. Incluye también aquellos proyectos de infraes-
tructura previstos por la Iniciativa para la Integración de la In-
fraestructura Regional Suramericana (IIRSA), programa consen-
suado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000 en 
materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, 
entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comu-
nicaciones, cuyo objetivo estratégico es facilitar la extracción y 
exportación de las materias primas hacia sus puertos de destino. 
(SVAMPA, 2013, p. 34-35)7

Para além da intensa exploração de bens naturais, é notado que 
o neoextrativismo acirrou ainda mais conflitos socioambientais8, em 
especial envolvendo povos indígenas, os quais são constantemente co-
locados como obstáculos para o progresso e atrasados em relação aos 

7 Assim caracterizado, o neoextrativismo desenvolvimentista contempla atividades 
consideradas tradicionalmente como tais (mineração e exploração de hidrocarbo-
netos) e aquelas ligadas ao novo sistema agroalimentar, como o agronegócio ou a 
produção de biocombustíveis. Inclui também aqueles projetos de infraestrutura pre-
vistos pela Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA), programa acordado por vários governos latino-americanos no ano 2000 
em matéria de transporte (hidrovias, portos, corredores bioceânicos, entre outros), 
energia (grandes represas hidroelétricas) e comunicações, cujo objetivo estratégico 
é facilitar a extração e exportação das matérias-primas até seus portos de destino. 
(SVAMPA, 2013, p. 34-35, tradução nossa).

8 Conflitos socioambientais são entendidos por Maristella Svampa (2015) como con-
flitos relacionados ao acesso e controle dos recursos naturais e do território, haven-
do uma disputa de interesses divergentes e de diferentes interpretações simbólicas 
das noções de território, natureza e ambiente dentro de um contexto de assimetria 
de poderes por parte dos agentes conflituantes.
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centros urbanos, de forma a desvalorizar e inferiorizar suas linguagens 
e conhecimentos.

Partindo dessas considerações, poder-se-á, nos próximos capí-
tulos, compreender o sentido, os objetivos e a lógica que predomina nos 
projetos que pretendem se instalar na Terra Indígena Vale do Javari e, 
dessa forma, averiguar quais interesses serão atendidos caso essas preten-
sões exploratórias degradantes venham a ser permitidas, e, haja a vista 
a atualidade das teorias desenvolvidas por Quijano, Svampa e Alberto 
Acosta demonstrar-se-á como o neocolonialismo impulsiona essa agen-
da econômica, bem como sua necessária vinculação com neoextrativis-
mo, que submete povos específicos a condições degradantes responsáveis 
por inviabilizar sua sobrevivência e violar seus direitos fundamentais, 
como, no caso do presente ensaio, dos povos indígenas que encontram no 
Vale do Javari os meios imprescindíveis para sua existência, reprodução, 
manifestação cultural e liberdade.

 2.1. Desenvolvimentismo na região amazônica

Em consonância com a lógica ocidental do “progresso”, o de-
senvolvimentismo na Amazônia é uma das faces do cruel processo de 
destruição de bens naturais e ataque a povos tradicionais que convivem 
com a mãe terra sob uma ótica de respeito e harmonia. Desde a coloni-
zação até os dias atuais, com a expansão das fronteiras neoextrativistas, 
o território amazônico vem sendo entregue como sacrifício ao modo de 
produção capitalista, que consome todos seus recursos e mancha seu solo 
com o sangue de suas gentes.

No desenrolar de um histórico de diversas explorações, desta-
caram-se na Amazônia determinados ciclos produtivos em períodos 
nos quais foram agravadas as condições de destruição. Nos séculos XIX 
e XX, o ciclo da borracha se mostrou como a principal estratégia extra-
tivista na região em razão da alta demanda de matéria-prima oriunda 
das árvores seringueiras, o látex, o que ocasionou o aumento das in-
vasões e destruição das florestas com fins de exportação. A Segunda 
Guerra Mundial acarretou outro boom da extração do látex, em que, 
financiado pelos Estados Unidos, o governo Vargas passou a incentivar 
a exploração dos seringais por meio de migrações atrativas. Pouco a 
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pouco, tanto as terras amazônicas quanto os povos indígenas sentiram 
os impactos destrutivos.

O setor madeireiro também se beneficiou com o plano de de-
senvolvimento da Amazônia. Recorrendo às correrias9, os madeireiros 
massacraram e expulsaram povos indígenas de seus territórios originá-
rios para facilitar a predatória exploração florestal que trouxe como con-
sequência um alarmante desmatamento. O crescimento de um mercado 
que tem a madeira como uma das principais matérias-primas fez com 
que essa indústria investisse cada vez mais na derrubada da natureza sob 
a égide do Estado – que, por meio de seus planos de desenvolvimento, 
incentivaram a “ocupação” da região e a realização de atividades extrati-
vistas – e do financiamento privado. Atrelado ao setor madeireiro, está o 
agronegócio, em que, valendo-se dos territórios desmatados, empreen-
deu a ideia da Amazônia como um campo produtivo para plantações, 
sobretudo de soja, e criação de gado.

As políticas de desenvolvimento da Amazônia tiveram mais ên-
fase, porém, a partir da ditadura militar. Por meio de projetos que pre-
tendiam modernizar a região, os militares promoveram uma política ba-
seada em obras faraônicas – vide a estrada Transamazônica – e incentivos 
à industrialização (MIRANDA, 2018).  Partindo para a justificativa de 
integração e ocupação, sendo ainda encobertos pelo “milagre econômi-
co”, a ditadura militar escancarou o país para a institucionalização do 
desenvolvimentismo na Amazônia, destruindo milhares de hectares de 
bens naturais e dizimando mais de 8 mil indígenas10 em todo o território.

Com isso, a partir da ditadura militar e da consolidação do neoe-
xtrativismo, o Estado tornou-se cada vez mais presente na atuação para 
o dito desenvolvimento. Com o boom das commodities, o governo finan-
ciou e incentivou o agronegócio, as indústrias petroleiras – em especial 

9 As correrias eram ações organizadas em bando que iam até aldeias para assas-
sinar indígenas e escravizar os que sobreviviam aos ataques, em sua maioria 
crianças e mulheres.

10 No capítulo “Violações de direitos humanos dos povos indígenas” do relatório final 
da Comissão Nacional da Verdade, as investigações apontam que durante a ditadu-
ra militar, nos anos de 1964 a 1985, ao menos 8.350 indígenas foram mortos pelos 
agentes da ditadura. O número, porém, pode ser ainda maior visto que apenas uma 
parcela dos povos indígenas foi analisada.
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a Petrobras –, a grilagem e os projetos de integração – a exemplo da 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 
(IIRSA), que pretende integrar as atividades econômicas a partir da de-
sintegração de povos, territórios e culturas (IBERÊ, 2015). Não por acaso, 
nesse mesmo período de avanço de um projeto desenvolvimentista com 
base na exportação da natureza, o garimpo ilegal e a caça predatória ga-
nharam força.

Em 2018, com a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, a des-
truição ambiental e o genocídio dos povos indígenas se agravou. Através 
de um discurso difundido na ditadura militar, Bolsonaro apostou no “va-
zio demográfico” da Amazônia (SVAMPA, 2019) para incentivar a ocu-
pação de territórios ditos improdutivos e ociosos a fim de servir à lógica 
eficientista que invisibiliza as comunidades e as economias regionais em 
benefício do capital. A partir de então, os ataques aos povos indígenas e à 
natureza amazônica têm se tornado cada vez mais frequentes e violentos. 
Com a expansão da fronteira do neoextrativismo assolando o território 
amazônico e os povos que ali habitam, torna-se necessário, dessa forma, 
partir para reflexões sobre o tão aclamado desenvolvimento e suas impli-
cações mais nefastas.

 2.2. Noções de territorialidade e bem viver

Os povos tradicionais consagraram, ao longo de séculos de exis-
tência, uma compreensão de território que se estabelece em harmonia 
com a mãe natureza. Diferentemente da concepção ocidental, trata-se 
de uma íntima relação com as terras que habitam, as quais não são re-
duzidas a uma massa destinada à geração de lucro através de grandes 
empreendimentos que concretizam a degradação da flora, da fauna e de 
toda forma de vida encontrada nos mais variados ambientes. A natureza 
é, portanto, uma extensão da própria vida, é o que garante existência e 
sobrevivência, é onde nascem os frutos responsáveis pela manutenção e 
reprodução da vida e o local do qual irradiam conhecimentos e saberes 
únicos, é elemento essencial de ligação dos povos com o cosmo, com suas 
religiosidades, crenças e culturas.

A proteção da natureza, assim, se consagra como fator pri-
mordial para os povos originários e os ataques a ela direcionados se 
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traduzem em ataques à própria dignidade humana dessas populações, 
uma vez que comprometem sua permanência nos locais tradicional-
mente ocupados, bem como suas manifestações culturais e de fé, pro-
fundamente alteradas com a invasão e expansão do capital, provocando 
um contundente e agressivo processo de desterritorialização11, haja vis-
ta a compreensão antropológica de território (ALARCÓN, 2001), que o 
considera como todo espaço imprescindível para que um grupo étnico 
tenha acesso aos recursos que tornam possíveis a sua reprodução ma-
terial e espiritual.

Em consonância com essas práticas e modos de vida experimen-
tados nos seios das sociedades indígenas, surge o Bem Viver – ou sumak 
kawsay – que faz referência a um conjunto de práticas e crenças que ques-
tionam o modelo hegemônico de desenvolvimento ocidental. Propõe-se, 
a partir desse novo paradigma – que encontra substrato nas culturas dos 
povos indígenas andinos e amazônicos (ACOSTA, 2016) – uma alter-
nativa ao sistema capitalista. Vale salientar que essa alternativa não se 
estabelece como uma concepção de mundo integralmente construída e 
elaborada, mas em processo de (re)criação, admitindo frutíferos debates 
em seu processo de consolidação.

As vivências comunitárias não absorvidas pela Modernidade Ca-
pitalista reconhecem uma cosmovisão diferente da ocidental (ACOSTA, 
2016) e, ao fazê-lo, superam a ótica individualista de progresso e ascensão 
econômica a todo custo, mentalidade propagada pelo liberalismo e res-
ponsável pelo constante e vertiginoso avanço das forças industriais sobre 
os ecossistemas em busca de recursos naturais capazes de satisfazer as de-
mandas das sociedades consumistas contemporâneas. Assim, quando se 
fala em Bem Viver, admite-se uma nova filosofia de vida, a qual se funda 
essencialmente em padrões comprometidos com uma “ética da suficiên-
cia para toda a comunidade, e não somente para o indivíduo” (ACOS-
TA, 2016, p. 92) e em harmonia com a natureza, recuperando a noção 

11 O conceito de desterritorialização, cunhado pelo geógrafo Rogério Haesbaert 
(2004) em “O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritoria-
lidade”, pode assumir duas perspectivas distintas, uma vinculada à figura do Estado 
e outra, aqui utilizada, ligada à hibridização cultural que impede o reconhecimento 
de identidades claramente definidas – o território aqui é, antes de tudo, um territó-
rio simbólico, ou um espaço de referência para a construção de identidades.
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de pertencimento entre a humanidade e a Pacha Mama, à imagem das 
experiências dos povos originários.

Essa nova concepção de mundo se estabelece como um processo 
periférico e (re)valorativo diante das inúmeras injustiças sociais perpe-
tuadas pelo padrão de desenvolvimento, responsável por causar uma cri-
se ecológica sem precedentes ao mesmo tempo em que condena a maior 
parte da população à miséria. A natureza desse modelo econômico con-
templa e se consolida a partir dessas desigualdades, sendo os povos indí-
genas um dos alvos centrais para que o desenvolvimentismo siga avan-
çando. Como elucida Acosta:

O Bem Viver se transforma em ponto de partida, caminho e hori-
zonte para desconstruir a matriz colonial que desconhece a diver-
sidade cultural, ecológica e política. Nesta linha de reflexão, a pro-
posta do Bem Viver critica o Estado monocultural; a deterioração 
da qualidade de vida, que se materializa em crises econômicas e 
ambientais; a economia capitalista de mercado; a perda de sobera-
nia em todos os âmbitos; a marginalização, a discriminação, a po-
breza, as deploráveis condições de vida da maioriada população, 
as iniquidades. Igualmente, questiona visões ideológicas que se 
nutrem das matrizes coloniais do extrativismo e da evangelização 
imposta a sangue e fogo. (ACOSTA, 2016, p. 83)

Dessa forma, ao analisar o avanço do garimpo, da agropecuária e 
dos projetos de exploração de combustíveis fósseis sobre a Terra Indígena 
Vale do Javari, não se pode deixar de compreender esse processo como 
intrínseco à lógica hegemônica de desenvolvimento, razão pela qual a 
presente análise se debruça sobre os debates que propõem uma supera-
ção desse modelo econômico ao mesmo tempo em que se busca garantir 
prerrogativas legais e sociais mínimas aos povos que habitam a área e à 
integridade ambiental, que se consolida como elemento essencial para a 
manutenção da vida digna.

 3. PANORAMA GERAL SOBRE A TERRA INDÍGENA DO VALE DO JAVARI

Localizada no Estado do Amazonas, nos municípios de Atalaia do 
Norte, Benjamin Constant, Jutaí e São Paulo de Olivença, fazendo fronteira 
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com o Peru, a Terra Indígena Vale do Javari foi homologada no ano de 
2001 após um processo de demarcação que levou cerca de 16 anos. Com 
seus 8.544 mil hectares de floresta Amazônica, o referido território indí-
gena é, em todo o mundo, o qual mais se verifica a presença de povos em 
“isolamento voluntário”. Ao todo, estima-se a presença de 26 povos indíge-
nas de imensa diversidade cultural que habitam a área demarcada e apro-
ximadamente 6.317 indígenas que vivem na TI, sendo a grande maioria 
indígenas isolados que se concentram em áreas de matas de difícil acesso.

Em seus aspectos naturais, o território do Vale do Javari incide 
em sua maior parte na Depressão Rio Acre-Rio Javari, em um relevo ho-
mogêneo de colinas com talvegues e bacias sedimentares e hidrográficas 
que evidenciam as riquezas ambientais da região, alvo do progresso ca-
pitalista. Além de se contemplar uma diversidade de fauna e flora, sua 
extensão territorial é predominantemente de floresta ombrófila, em que 
diversas espécies de árvores são alvos da indústria madeireira.

 3.1. Os ataques da agenda desenvolvimentista-neoextrativista

Os ataques propagados pelo sistema capitalista, acompanhando 
o histórico de exploração da Amazônia, estiveram presentes desde a co-
lonização e continuam até os dias de hoje. Nos séculos XIX e XX, a ex-
ploração do caucho e da seringa – financiada por empresários do ciclo 
da borracha e da madeira – resultaram em áreas de devastação ambien-
tal e o tão almejado lucro veio manchado pelo sangue de indígenas que 
sofreram com epidemias, conflitos, migrações forçadas, escravização e 
massacres. Após, com as descobertas de jazidas de petróleo nas terras do 
Vale do Javari, agravaram-se as invasões e ataques aos povos indígenas, as 
quais foram encobertas pelo discurso do progresso através das atividades 
de pesquisa e prospecção de hidrocarbonetos, que contavam com o apoio 
não só de indústrias internacionais, mas também do próprio Estado bra-
sileiro com o protagonismo da Petrobras.

A consolidação do neoextrativismo como modo de acumulação 
de capital, em meados dos anos 2000, intensificou ainda mais os ataques 
contínuos ao meio-ambiente e aos povos indígenas do Vale do Javari. O 
Consenso das Commodities reforçou a noção de exportação de bens pri-
mários como sendo o caminho possível para que o Brasil – e a América 
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Latina como um todo – alcançasse o ideário de progresso e, para isso, por 
óbvio, era cada vez mais necessária a apropriação de terras para explora-
ção. O avanço do agronegócio, desse modo, expandiu a fronteira do des-
matamento de maneira a ultrapassar a zona limite da demarcação física 
da TI, transformando os territórios em lavouras de produção de soja e 
campos para criação de gado.

A expansão da fronteira agropecuarista e madeireira no Vale do 
Javari atua no mesmo modus operandi de exploração que já ocorreu – e 
ainda ocorre – em outros territórios indígenas, podendo-se, dessa forma, 
traçar um paralelo das consequências previsíveis que o setor do agrone-
gócio acarreta. A liderança Alessandra Munduruku, da TI Munduruku 
do Planalto Santareno, em um estágio bastante avançado dos impactos da 
agropecuária, traz um relato que em muito é compatível com as ameaças 
sofridas pelos povos do Vale do Javari:

Com a soja, o que vemos é o desmatamento aumentando cada 
vez mais para dar lugar a ela. Com isso, nossos rios, nossos 
igarapés estão secando. Nós, indígenas, não fazemos sopa de 
soja, não alimentamos nossos filhos com soja. A gente vê essas 
muitas plantações de soja, às vezes tem 100 mil hectares para 
um dono… Terra e mais terra, e desmatamento, essa busca por 
mais e mais terra. Em toda essa região onde tem a Cargill, eles 
estão acabando com a natureza ao redor e estão expulsando e 
ameaçando os Povos Indígenas que vivem ali. (MUNDURU-
KU, 2020, grifos nossos)

Não bastasse as investidas do agronegócio, verifica-se na região 
a recorrente prática da garimpagem ilegal de minérios como o ouro. A 
pressão exercida por mineradoras sobre terras indígenas é de notório co-
nhecimento, sendo essa possibilidade uma das pautas defendidas pelo 
governo Bolsonaro12. Entretanto, o exercício dessas atividades explora-
tórias tem se dado de maneira constante e contundente, sem enfrentar 
resistência por parte do Poder Público.

12 Através da assinatura do PL 191/2020, o governo federal pretende regulamentar o 
aproveitamento econômico de Terras Indígenas, possibilitando a exploração de mi-
nérios, hidrocarbonetos e potencial energético, sobretudo hidrelétrico. Entretanto, 
especialistas apontam para os riscos das atividades e a contrariedade da normativa 
ao direito fundamental de usufruto exclusivo das terras por indígenas.
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Em 2009, em expedição da FUNAI e da Frente de Proteção 
Etnoambiental do Vale do Javari (FPEVJ), foi verificada a existência de 
garimpos ilegais no Rio Boia, um dos afluentes do Rio Jutaí, que drena 
a TI Vale do Javari. O que foi relatado nos trabalhos da FPEVJ e FUNAI 
causa espanto: foram encontradas ao menos cinco grandes balsas meca-
nizadas usadas para a garimpagem, as quais eram operadas em um pro-
cesso de extração de matéria do fundo do rio, o que era em seguida dire-
cionado a esteiras nas quais, através do uso de mercúrio13, separava-se o 
ouro (ALMEIDA, 2009). Ainda, foram mapeados mais de 300 pontos nos 
quais o rio havia sido explorado e ilegalmente drenado, resultando em 
enormes bancos de areia às margens do curso fluvial, podendo acarretar 
sérios prejuízos ambientais ao ecossistema local em razão da alteração e 
assoreamento desses cursos d’água.

O que se constata nos anos seguintes é a consolidação do garim-
po como força neoextrativista imponente na TI e em suas proximidades. 
Vale destacar que a contaminação de rios e do solo, mesmo que em locais 
externos ao Vale do Javari, permanece sendo uma severa ameaça à vida 
e integridade dos povos tradicionais que lá habitam, uma vez que os da-
nos se alastram pelo ecossistema local. Beto Marubo, uma das lideranças 
Marubo, explica:

As cabeceiras dos rios Jutaí e Jandiatuba são focos de garimpei-
ros. Ali vivem índios korubos isolados, até mesmo fora da terra 
indígena. [...] Uma operação encontrou lá mais de 60 balsas. Fi-
cou demonstrado que o garimpo se profissionalizou e está mais 
agressivo. [...] Os 89 korubos de recente contato, por exemplo, já 
têm dificuldade para caçar. [...] Vende-se a ideia de que a minera-
ção é a resolução de todos os problemas. Pelo contrário. A história 
já mostrou que esse é um problema tão nefasto quanto a invasão 
de terras, genocídios e o alto índice de assassinatos de pessoas, de 

13 A contaminação por mercúrio – liberado nos rios, solo e ar como subproduto da 
garimpagem – acarreta sérios riscos às populações da região, uma vez que esse me-
tal se acumula ao longo da cadeia alimentar através da bioacumulação e gera graves 
riscos à saúde humana e à fauna local, causando danos aos pulmões e dificuldades 
respiratórias. Alerta Lacerda (1997): “O comportamento e a toxidez deste mercúrio 
será dependente não só das quantidades emitidas, mas principalmente das complexas 
reações biogeoquímicas. A grande utilização de recursos pesqueiros pela população 
local, poderá levar a impactos significativos sobre a saúde humana”.
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ambientalistas, de indígenas. [...] Na minha terra não tem super-
mercado. Temos que ter a terra íntegra. Para os índios isolados 
isso é vital. O sentimento da terra para nós não é a forma mer-
cantilizada. A mineração vai matar nossos parentes isolados. 
(MARUBO, 2019, grifos nossos)

Quando se fala nos riscos que a mineração impõe aos povos in-
dígenas, sobretudo isolados, destaca-se também a central problemática 
acerca da saúde dessas populações. Como a história já nos mostrou, o 
extermínio indígena se consolida também através de epidemias ocasio-
nadas pela introdução de patógenos estranhos ao ambiente local. A per-
missão da expansão de uma nova frente demográfica e econômica tem 
como resultado essencial e ab origine a degradação ambiental e étnica dos 
povos tradicionais, se configurando como uma guinada inconstitucional 
em desacordo com as garantias de proteção de direitos humanos.

Outrossim, destaca-se que a TI Vale do Javari tem sido, ao lon-
go de décadas, um dos locais que se constituem como maiores preten-
sões para exploração de hidrocarbonetos Em 1996 a Petrobrás enviou 
o documento “Consulta sobre a perfuração da locação 1-ITQ-AM” 
(PETROBRÁS, 1996) à FUNAI manifestando interesse na exploração de 
blocos na região: “Como é nossa intenção, perfurarmos o 1-ITQ-1-AM, 
[...] vimos solicitar [...] consultas junto aquele órgão competente, no sen-
tido da liberação do ponto, para cumprirmos nossa missão, que é a de 
descobrir jazidas de hidrocarbonetos, onde quer que se encontrem.”.

Verifica-se, com o documento, a postura da Estatal diante da vida 
dos povos indígenas que habitam a região, expressando a missão assu-
mida e o total descaso e desrespeito à vida, à sobrevivência e aos direitos 
assegurados a essas populações. Resta escancarado o racismo ambiental 
que impera nas práticas desenvolvimentistas que trazem progresso eco-
nômico a alguns e submissão a outros, sendo a população indígena – 
marginalizada e explorada há séculos – o principal alvo desse modelo 
econômico que se funda sobre matrizes energéticas não só ambiental-
mente questionáveis, mas humanamente nefastas. Esse fenômeno, que se 
demonstra como elemento do neocolonialismo, priva populações espe-
cíficas e cerceia-as o acesso ao meio ambiente saudável, impossibilitando 
sua sobrevivência (BUENO, 2017).
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Já nos anos 2000 e 2010, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis (ANP) realizou levantamentos geoquímicos e sísmicos 
de forma ilícita, e sem consulta prévia aos povos indígenas, invadindo ter-
ritórios habitados por comunidades em isolamento voluntário, abrindo 
clareiras, transitando com trabalhadores e helicópteros, levando doenças 
e detonando explosivos. O que afronta a Convenção 169 da OIT – ratifi-
cada pelo Brasil – que estabelece em seu artigo 6° as cláusulas gerais da 
consulta livre, prévia e informada.

Vale salientar que esse movimento foi possibilitado e incentivado 
pelo Governo Federal, o qual, mesmo identificado como “progressista”, se 
mostrou incapaz e passivo diante do avanço neoextrativista sobre nossos 
recursos naturais e populações originárias, fenômeno característico dos 
governos latinos que recepcionaram o Consenso das Commodities:

Os motivos são evidentes: houve mudanças dramáticas nos mer-
cados mundiais. Em muitos países latino-americanos, o forte cres-
cimento da demanda internacional por recursos naturais e, como 
consequência, dos preços dos combustíveis fósseis, dos minérios 
e dos produtos agrícolas aumentaram notavelmente o rendimen-
to das exportações e os investimentos estrangeiros. (ACOSTA & 
BRAND, 2018, p. 34-35)

Após os estudos realizados na Bacia Sedimentar do Acre-Madre 
de Dios (sul da TI), a ANP decide por incluí-la, em 2013, na 12ª Rodada 
de Licitações de Petróleo e Gás. A FUNAI foi consultada e se manifestou 
pela não instalação de qualquer atividade de exploração de petróleo e/
ou gás nos limites sul da TI Vale do Javari. Houve também alerta para a 
presença de índios isolados que sequer teriam conhecimento acerca dos 
empreendimentos (OCTAVIO, 2015) e poderiam vir a ser afetados dire-
tamente pelas atividades. Frisam-se, ademais, questões ainda mais pro-
blemáticas que caracterizam esse leilão, tais como: a possibilidade de uso 
da técnica de fraturamento hidráulico (fracking) – altamente imprevisível 
e que pode acarretar sérios impactos ambientais como a contaminação da 
água e do solo – e a sobreposição à proposta de Unidade de Conservação 
Campinaranas do Rio Ipixuna.

Por fim, destaca-se o fracasso do projeto de exploração e as con-
tundentes movimentações dos povos indígenas (publicadas na Carta 
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Aberta dos Povos do Vale do Javari Sobre a Ameaça de Projetos Petro-
leiros no Brasil e Peru) e da sociedade civil, de órgãos do Judiciário e do 
Legislativo, através da atuação do Ministério  Público  Federal (através 
das ações civis públicas), da Comissão de Legislação Participativa da Câ-
mara dos Deputados (Moção pelo Cancelamento do 12° leilão da ANP) 
e diagnósticos elaborados por cientistas da Sociedade Brasileira para o  
Progresso da Ciência e Academia Brasileira de Ciências.

Mesmo com essa vasta contrariedade de grande parte da socie-
dade – sobretudo dos povos diretamente afetados – o leilão foi realizado 
em 2013 e a Petrobras arrematou o lote AC-T-8. Entretanto, em 2020, 
houve a anulação do contrato em razão da impossibilidade de exploração 
não-convencional (fracking hidráulico) no bloco, haja vista a constatação 
dos riscos iminentes à integridade ambiental e humana. Outrossim, uma 
vez constatada a histórica investida de petroleiras sobre o Vale do Javari, 
não se pode ignorar essas tentativas e ataques, os quais têm se mostrado 
persistentes e recorrentes no que tange à exploração de hidrocarbonetos. 
Manter o debate vivo é essencial para combater as violações dirigidas aos 
povos e a mãe natureza e fazer valer seus direitos fundamentais a um 
meio ambiente sadio.

Em 2018, na contramão dos esforços pela preservação e sobera-
nia dos biomas e povos tradicionais, os ataques que nunca cessaram to-
maram novas proporções com a ascensão de Jair Bolsonaro à Presidência. 
Em declarações expressamente anti-indigenistas que trazem as Terras 
Indígenas e áreas de preservação ambiental como empecilhos ao “pro-
gresso”, o governo genocida de Bolsonaro assume o papel do Estado 
como agente do desenvolvimentismo e se consolida como aliado dos se-
tores privados na destruição ambiental e violação de direitos indígenas.

O que se constata de maneira inequívoca é a adoção de uma agen-
da política baseada em desmontes e ameaças em benefício dos interesses 
do agronegócio e do garimpo, como se confirma com a militarização da 
FUNAI – que vem adotando uma linha totalmente contrária à proteção 
dos povos indígenas, enfraquecendo as ações de fiscalização e monito-
ramento das Bases de Proteção Etnoambiental na TI Vale do Javari, o 
que acarretou no aumento das invasões de madeireiros, garimpeiros e 
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indústrias petrolíferas, bem como os ataques sofridos pelos indígenas, 
em especial a ameaça de massacres de povos isolados (UNIJAVA, 2018).

Além disso, diante do discurso proferido pelo próprio Presidente, 
agentes dos setores do capital neoextrativista ganham legitimidade para 
seguir uma política genocida produtivista. O progresso econômico escon-
de a verdadeira face de uma necropolítica que busca o desenvolvimento a 
qualquer custo, inclusive com a destruição de vidas e do meio ambiente.

 3.2 Impactos do desenvolvimentismo para os povos indígenas do  
    Vale do Javari e o anúncio de um genocídio

Diante dos incessantes ataques aos povos indígenas de todo o 
território nacional, o Conselho Missionário Indigenista (CIMI) elabo-
rou, como forma de denunciar as violações de direitos fundamentais, o 
relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, com base em re-
gistros regionais, denúncias de indígenas, notícias e informações oficiais 
dos órgãos indigenistas. Nesses relatórios, os registros dentro da TI Vale 
do Javari não passaram despercebidos. O grande aumento de casos de 
invasões é visível pelos dados coletados, no ano de 2019 foram registra-
dos 7 casos de invasão dos setores neoextrativistas. Ainda, é necessário 
levar em conta a cifra oculta das invasões que não foram identificadas em 
razão da debilidade física das fiscalizações (SENA, 2017).

As invasões de agentes do garimpo ilegal, do agronegócio e de 
petrolíferas vão além da exploração e expropriação do território demar-
cado, como é possível verificar por meio de um dos casos relatados pelo 
relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil 2020:

Durante 2019, intensificaram-se os ataques às bases de proteção 
da Funai no Amazonas. Em um ano, entre novembro de 2018 e 
setembro de 2019, foram oito ataques a tiros contra a base que fica 
na confluência dos rios Itacoaí e Ituí — o maior número desde a 
demarcação, em 1998. Estes ataques foram feitos por pescadores, 
caçadores e madeireiros ilegais da região. Os indígenas da região 
têm estado ainda mais inseguros com a ousadia dos invasores que, 
diante da postura contrária aos povos indígenas do atual presiden-
te do país, se sentem legitimados em seus atos criminosos. (CIMI, 
2020, p. 85)
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As tentativas e ocorrências de ataques são corriqueiras na reali-
dade dos povos que habitam a região. No anseio de ocupar os territórios 
indígenas, são promovidos diversos massacres e estratégias de extermí-
nio que apresentam um histórico desde o período colonial e crescem a 
cada ano com a consolidação do neoextrativismo como modo de acumu-
lação capitalista. Trata-se de um verdadeiro genocídio anunciado contra 
os povos indígenas do Vale do Javari, tidos como empecilhos ao fúnebre 
progresso que os ameaça há séculos.

O moderno entendimento de genocídio – atribuído pela Conven-
ção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, promulgado 
pelo Decreto n.º 30.822/1952, e pela Lei n.º 2.889/1956 – define, no art. 
1º do Decreto n.º 30.822/1952, o crime como “quem, com a intenção de 
destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso”.14

Doutrinariamente, Raphael Lemkin (1994), teórico que introdu-
ziu e desenvolveu o conceito, explica:

Por “genocídio”, pretende-se significar a destruição de uma na-
ção ou de um grupo étnico. [...] De maneira geral, genocídio não 
significa necessariamente a destruição imediata de uma nação, 
exceto quando resultado do assassinato em massa de todos os seus 
membros. Antes, pretende significar um plano coordenado de 
diferentes ações visando à destruição de fundações essenciais 
à vida de grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os pró-
prios grupos. Os objetivos de tal plano seriam a desintegração 
das instituições políticas e sociais, da cultura, da língua, dos sen-
timentos nacionais, da religião e da existência econômica de gru-
pos nacionais, além da destruição da segurança, da liberdade, da 
saúde e da dignidade pessoais e mesmo das vidas dos indivíduos 
pertencentes a esses grupos. (LEMKIN, 1944, p. 79 apud PERES, 
2016, p. 16, grifos nossos)

14 Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, 
étnico, racial ou religioso, como tal:

 a) matar membros do grupo;
 b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;
 c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasio-

nar-lhe a destruição física total ou parcial;
 d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
 e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo.
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Dessa forma, compreende-se que o genocídio vai muito além da 
destruição física do grupo, visto que abrange a destruição cultural, polí-
tica, religiosa etc. (PERES, 2016), ameaçando diretamente a própria exis-
tência do coletivo e de seu modo de vida diverso daquele imposto como 
universal. No caso do Vale do Javari, o genocídio que se anuncia se esten-
de desde o período colonial – em que diversos nativos foram escraviza-
dos e assassinados – até os dias atuais – com massacres, invasões aos seus 
territórios, violações de direitos fundamentais (art. 23115, Constituição 
Federal) e aculturamentos sob égide e aval do Estado.

Intencionados na dominação e ocupação da TI Vale do Javari 
para que as terras sejam mais uma área destruída pelo rolo compressor 
do produtivismo predatório, os setores do neoextrativismo avançam 
paulatinamente contra os povos indígenas e seus saberes. Em 2017, foi 
denunciado pela UNIJAVA um possível massacre cometido por garim-
peiros ilegais contra indígenas em isolamento voluntário, o qual a FUNAI 
diz não haver provas, mesmo com relatos dos próprios indígenas da TI. 
O caso foi um dos poucos noticiados, enquanto a grande maioria dos 
ataques passa despercebida, com anuência dos órgãos institucionais. 
Nesse sentido, o indígena Paulo Morubo (2017) aponta: “Nós, indígenas, 
sempre fizemos esse tipo de alerta de violência contra os isolados para o 
Estado: que invasores irão matar os parentes isolados. (...) A Funai nunca 
se manifestou sobre nossas denúncias”.

Para além da destruição física, cabe tratar da destruição cultural 
e religiosa que atenta contra os povos, visto que a noção de territoria-
lidade para os povos indígenas é da terra como uma extensão de suas 
existências, uma relação de harmonia e conviver, onde reproduzem suas 
manifestações culturais e religiosas que por séculos são passadas de ge-
ração em geração como um bem coletivo. São essas variedades existentes 
nos modos de vida do Vale do Javari o alvo das estratégias genocidas, que 
buscam destruir essas comunidades, vistas como a última barreira para 
o avanço do neoextrativismo, transformando, assim, seus territórios em 
mero instrumento de exploração, ignorando qualquer simbologia que 

15 Constituição Federal de 1988: Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organiza-
ção social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens.
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não seja o lucro. Com a invasão do garimpo ilegal, agronegócio e petro-
líferas, as terras e as culturas, cruciais para a sobrevivência desses povos, 
passam a ter suas noções esvaziadas e combatidas para que possam ser 
assimiladas à lógica capitalista.

Seja através de planos de massacres ou de outras formas de des-
truição, é evidente o risco ao qual esses povos estão submetidos, em es-
pecial aqueles em isolamento. Com a política genocida e anti-indígena de 
Bolsonaro e sua base aliada, se faz necessário, mais que nunca, atentar-se 
à atual situação da TI, acometida por inúmeras invasões, explorações, 
violações e ataques. Não se vislumbram, portanto, possibilidades para 
outro anúncio se não o de um ativo, presente e sistêmico genocídio dos 
povos indígenas do Vale do Javari.

 CONCLUSÃO

A partir da compreensão do contido nos capítulos, nítido se 
torna que o desenvolvimentismo na TI Vale do Javari atua por meio de 
estratégias que expandem gradualmente o ímpeto destrutivo da lógica 
capitalista pelo território. Contudo, o avanço neoextrativista encontra 
como última barreira à consolidação da exploração dos recursos naturais 
os povos indígenas e seus direitos originários. Em um processo de re-
sistência para que continuem existindo e sobrevivendo, as comunidades 
indígenas do Vale do Javari enfrentam e freiam muitos dos ataques do ga-
rimpo ilegal e das indústrias do agronegócio e petrolíferas, interceptando 
as extrações e denunciando a presença desses agentes na TI.

A intenção de destruir esses povos e seus territórios, através de 
um sistêmico genocídio, é uma das condições estruturais para a expansão 
do modo de acumulação neoextrativista, tendo em vista que com a resis-
tência dos povos indígenas no Vale do Javari o lucro a ser obtido é incerto 
e em economias capitalistas trabalha-se com a intenção de tornar os ga-
nhos monetários uma resultante previsível. O anúncio de um genocídio, 
conforme defendido por este trabalho, deve, desse modo, ser considerado 
como condição essencial para a consolidação do modelo hegemônico de 
desenvolvimento no Vale do Javari.
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A referida agenda econômica deve ser analisada como um refle-
xo da colonialidade das relações econômicas inerentes ao sistema mun-
do, sendo traduzida como uma lógica que esteve presente desde a invasão 
europeia. Embora a relação política entre metrópole e colônia tenha sido 
finda, a perspectiva econômica apresenta as mesmas características do 
período colonial. Se antes a dependência era para com as metrópoles eu-
ropeias, hoje pode-se dizer que existe uma plurilocalização imperialista, 
a qual se consubstancia através das relações com as novas metrópoles 
da América do Norte e da Ásia, ou seja, a atual dependência econômica 
se sustenta através de uma relação tipicamente neocolonial, mascarada 
sob o título de parcerias econômicas com os Estados Unidos e a China, 
fortalecendo a primarização da economia e o avanço sobre biomas para 
alimentar o mercado global.

Pioneiros de um modo de acumulação e consumo que tem a des-
truição e exploração do meio-ambiente como pilar central, a China e os 
Estados Unidos hoje figuram como os maiores importadores de nossas 
commodities – sobretudo soja, petróleo e minério de ferro. (MDIC, 2019). 
A imposição dessa agenda por esses países ocorre tanto através de uma 
perspectiva econômica, com a falsa e ilusória pretensão de que o inves-
timento na economia primária trará ganhos suficientes para que países 
periféricos – como o Brasil e seus vizinhos latinos – se tornem “países de 
primeiro mundo”, quanto social, forçando a ideia de progresso e civiliza-
ção como elementos intrínsecos ao desenvolvimento proposto, impondo 
através de modernas estratégias midiáticas um severo e insustentável mo-
delo de consumo.

Conclui-se, portanto, que a superação do modelo hegemônico 
é imprescindível para se garantir a integridade ambiental, corolária da 
proteção dos ecossistemas, da biodiversidade e da biosfera – tendo em 
vista que os impactos causados pelo desmatamento de florestas tropicais 
e uso desenfreado de fontes de energia não renováveis, como o petróleo 
que se quer explorar no Vale do Javari, são sentidos globalmente e cien-
tificamente comprovados como causas do aquecimento global e da crise 
climática sem precedentes que a humanidade se encontra. Não só, a bus-
ca por novas alternativas, que encontram substrato na práxis diária dos 
povos tradicionais, consubstanciada através da ideologia do bem-viver, 
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ou sumak kawsay, é um imperativo político e ético, tendo em vista que a 
garantia de uma vida digna só pode se estabelecer plenamente com a su-
peração das amarras coloniais, perpetuadoras do racismo, da exploração 
e da violação de direitos humanos de povos indígenas, sendo as investi-
das contra a TI Vale do Javari um caso paradigmático que evidencia esses 
ataques, mas também a resistência e a luta por direitos.
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 CRIMINOLOGIA VERDE E A RESPONSABILIDADE 
PENAL DA HYDRO/ALUNORTE PELO DESPEJO DE 
REJEITOS DE PRODUÇÃO DE ALUMINA NA BACIA 
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INTRODUÇÃO

A Amazônia vem sendo palco de grandes projetos de exploração 
desde os anos 60 até os dias atuais, com o discurso batido de desenvolvi-
mento, mas desenvolvimento para quem? Para os empregados das gran-
des empresas que vem de fora das regiões que abrigam os empreendi-
mentos ou para os investidores e donos de conglomerados que exploram 
as riquezas da Amazônia sem nenhum respeito aos princípios básicos, 
como, dignidade humana dos impactados ou da legislação vigente no or-
denamento jurídico brasileiro.

O artigo apresentado tem como núcleo principal, a realização de 
uma correlação entre a criminologia verde e a responsabilização penal da 
Hydro/Alunorte, empresa amplamente conhecida no mercado nacional 
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e internacional por produzir matérias primas industriais e também por 
ser sujeito ativo de inúmeros crimes ambientais nos municípios em que 
desenvolve suas atividades, mas esse trabalho se limitará ao crime am-
biental causado pelo conglomerado minero metalúrgico em fevereiro de 
2018 no município de Barcarena/PA.

Em fevereiro de 2020, completou dois anos de um dos maiores 
desastres socioambientais ocorridos na Amazônia, em decorrências das 
ações da Hydro/Alunorte. O vazamento da lama vermelha tóxica de um 
dos seus depósitos de resíduos sólidos, ou barragem de rejeitos, o DRS2, 
contaminou os rios e uma enorme extensão territorial no município pa-
raense, impactando a vida de várias comunidades ribeirinhas. O DRS2, 
encontrava-se pendente de licenciamento específico para sua operação, 
não devendo estar em funcionamento. A instalação do DRS2 foi conce-
dida pela Secretária de Estado de Meio Ambiente como se fosse uma ex-
tensão da estrutura do DRS1, o que definitivamente não era o caso, e sim 
uma fraude para o descumprimento das exigências legais e técnicas do 
processo de licenciamento ambiental, resultando nessa grave ilegalidade 
(CASTRO e CARMO, 2019).

Ainda que os resultados das pesquisas realizadas pelo Instituto 
Evandro Chagas e pela Universidade Federal do Pará sobre a qualidade 
da água, amplamente divulgados após o crime ambiental de fevereiro de 
2018, atestassem altos níveis de alumínio responsável por contaminar o 
rio Murucupi e os igarapés do entorno, mesmo com todas as evidências 
reunidas e comprovadas por meio de vistorias e perícias, a empresa mo-
bilizou recursos jurídicos e técnicos para negar o transbordamento da 
bacio, o desvio de drenagem e os dutos clandestinos que lançavam líqui-
dos tóxicos diretamente nos cursos d’agua, culpando os altos volumes de 
chuva do inverno amazônico (CASTRO e CARMO, 2019).

A empresa ainda negou os laudos, e procrastinou ao máximo o 
atendimento das obrigações legais, criando artimanhas para desacele-
rar a solução do problema causado, produzindo um conhecido quadro 
de ilegalidades e impunidades, de crimes sociais e ambientais, já car-
regados pela empresa á anos. Os moradores das comunidades ribeiri-
nhas e de cidades atingidas, em especial a Vila do Conde, completam 
mais de 30 anos de impactos e desastres da mineração no município, 
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contabilizando 14 desastres entre os anos de 2002 e 2018 (CASTRO e 
CARMO, 2019).

Os moradores atingidos têm sido importantes fontes para indicar 
os principais crimes ocasionados no Munícipio, como por exemplo, o 
derramamento de coque no rio Pará 2003). Vazamento de grande pro-
porção de lama vermelha da bacia de rejeitos da Alunorte contaminando 
o rio Murucupi, e soda cáustica no rio Pará (2003), vazamento de ma-
terial tóxico da bacia de rejeitos da empresa Ymerys contaminando os 
igarapés Curuperé e Dendê (2004), contaminação, novamente, com soda 
cáustica no rio Pará (2005), entre outros, e por mim, o grande vazamento 
de rejeitos da Hydro/Alunorte (2018) e a descoberta de dutos clandesti-
nos e desvios de drenagem (CASTRO e CARMO, 2019).

Esses crimes vêm inviabilizando, para grande parte dos morado-
res, o trabalho na agricultura, na pesca, e na economia extrativa vegetal. 
As ameaças as comunidades ribeirinhas para saírem de seus territórios 
são costumeiras. Com o passar do tempo, a contaminação de territó-
rios e de cursos d’água foi ficando cada vez mais aparente (CASTRO e 
CARMO, 2019).

Dessa forma, com base na legislação vigente e nos dados proces-
suais colhidos, o trabalho pretenderá evidenciar o comportamento viola-
dor e nocivo ao meio ambiente e as comunidades residentes ao entorno 
do complexo industrial da Hydro/Alunorte. Enfatizando principalmente 
nos impactos causados pelo vazamento de rejeitos no rio Pará no dia do 
crime ambiental ocorrido. É de conhecimento mútuo que o complexo 
vem poluindo os rios diariamente em decorrência de suas atividades, 
causando contaminações de todas as naturezas nos residentes.

O problema do trabalho está em demonstrar cientificamente a 
possibilidade da holding Hydro/Alunorte com base na teoria da crimino-
logia verde, ser responsabilizada penalmente por todos os impactos cau-
sados a população do município paraense. A pergunta é, como respon-
sabilizar penalmente um complexo industrial que polui diariamente e 
causa crimes ambientais com frequência? E as vítimas ambientais? A im-
portância do tema é justificada pela ‘normalidade’ que a Hydro/Alunorte 
vem tratando seus ‘acidentes’ de operacionalização, ‘queimando’ a legis-
lação brasileira, principalmente a Constituição Federal, que determina 
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em seu artigo 225, que o direito a um meio ambiente equilibrado é um 
direito fundamental.

Um Estado como o Pará que tem como alicerce financeiro a 
mineração, contando com inúmeros empreendimentos já instalados e 
outros na probabilidade da instalação, demonstra um comportamento 
conveniente e preocupante com essas empresas. A Hydro/Alunorte após 
tantos ‘acidentes’ apresenta um comportamento de conveniência frente 
aos problemas que causa, com o lema de ‘o que acontecerá com um com-
plexo industrial rentável aos cofres estatais’.

Objetivando responder o problema da pesquisa, o trabalho será 
dividido em três partes, a primeira parte, será pautada em apresentar um 
contexto histórico do empreendimento da Hydro/Alunorte, seguindo 
por uma apresentação sobre a teoria da criminologia verde e uma análise 
dos impactos causados pelo último grande crime ambiental da empresa, 
por fim, no último tópico iremos discorrer sobre a responsabilidade pe-
nal ambiental da empresa em ocorrência ao crime ambiental.

 2. CONTEXTO HISTÓRICO DO COMPLEXO INDUSTRIAL    
 HYDRO/ALUNORTE ALBRÁS

O projeto do complexo Albrás/Alunorte originou-se do Programa 
Grande Carajás, criado nos anos 80, e objetivava agregar vários projetos 
na Amazônia, dentre eles, projetos de exploração minerária, energética, 
agropecuária e madeireira. O Programa Grande Carajás integrou as ações 
do II Plano Nacional de Desenvolvimento e Integração (PND), imple-
mentados durante o regime militar. Atualmente, o complexo industrial 
Albrás/Alunorte (alumínio e alumina) pertence ao conglomerado norue-
guês Hydro, localizado no município de Barcarena no Estado do Pará.  
(NASCIMENTO, 2019).

A cidade de Barcarena, palco de um desses grandes empreen-
dimentos está localizada a 40 km de Belém, capital do Estado do Pará, 
o município integra a microrregião do baixo-Tocantins e da Área me-
tropolitana de Belém. É um município rico em ilhas, e com dezenas de 
igarapés que deságuam em rios como o Icaraú, Tauaporanga e Barcarena. 
A composição desse articulado conjunto levou Barcarena a sediar este 
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complexo logístico e industrial, criado pelo II Plano de Desenvolvimento 
(II PND, 1974-1979) do Governo Federal (MPF, 2016).

A planta de alumínio do município foi construída nos anos de 
1980, seguida de um complexo de infraestrutura constituído pelo porto 
(Vila do Conde), hidrelétrica de Tucuruí no rio Tocantins e a logística de 
corredores de transporte rodoviário e fluvial, baseados na bauxita trazi-
da da Mineração Rio do Norte (MRN), explorada no rio Trombetas. A 
produção da energia elétrica é indispensável para o desenvolvimento da 
cadeia do alumínio (CASTRO, 2019).

A escolha do município como sede do complexo metalúrgico, se 
deu pela possibilidade de receber grande a movimentação de embarca-
ções de grande porte e pela presença das duas matérias-primas essen-
ciais a produção do alumínio: bauxita e energia elétrica. A escolha de 
Barcarena ainda foi resultado da convergência de interesses econômicos 
de grupos empresariais japoneses, que com a disparada do preço do pe-
tróleo à época, ficaram impossibilitados de continuar com a atividade no 
Japão, contando ainda com o grande interesse do Governo Federal, com 
sua política de integração, exploração e desenvolvimento de projetos mi-
nerários na região amazônica (MPF/PA, 2016).

O Estado autoritário se vendo diante da doutrina de seguran-
ça nacional, determinou uma política de intervenção interna, na qual a 
Amazônia era vista como ponto prioritário de exploração. Dessa forma, 
foram propostas políticas de desenvolvimento que visam o beneficiamen-
to de interesses privados, enquadrando-se em grandes empreendimen-
tos no campo mínero-metalúrgico, como o grande exemplo, Programa 
Grande Carajás, a ser explanado mais à frente.

Para auxiliar financeiramente os projetos de exploração na Ama-
zônia, foram criados o Banco da Amazônia (BASA) e a Superintendência 
de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). O Governo Federal rea-
lizou ainda vultuosas aplicações financeiras na região, a fim de levantar 
dados para elaboração de possíveis projetos, como construção de usinas 
hidrelétricas, estradas e outros.

O Programa Grande Carajás (PGC), regulamentado em novem-
bro de 1980, tinha como principal objetivo, o aproveitamento dos recur-
sos naturais da Amazônia Oriental e uma área correspondente a 900 km² 
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entre o sudeste do Pará, o norte do Estado do Tocantins e o sudoeste do 
Estado do Maranhão. O investimento do governo federal na época foi de 
bilhões de dólares. O Programa Grande Carajás contava com os projetos 
Ferro Carajás da Companhia Vale do Rio Doce, produção de alumínio 
e alumina da ALCOA em São Luís do Maranhão e da Alumio Brasileira 
S/A (ALBRAS) no município de Barcarena/PA e outros projetos nos mu-
nicípios de São Felix do Xingu, Paragominas, Tucuruí, Marabá, todos no 
Estado do Pará e Açailândia no Maranhão (TONELLI, 2018).

O Governo Federal assumiu responsabilidades maiores do que 
seu alcance financeiro, ao assumir sozinho obras de infraestrutura, como 
a construção e o financiamento da UHE de Tucuruí, com isso, acabou 
tendo problemas para arcar o projeto. O PGC também tinha como obje-
tivo acelerar a execução dos projetos já em andamento, como o Projeto 
Ferro Carajás, Alumar, Alunorte, Albrás e a UHE de Tucuruí, com a in-
tenção de aglutinar ainda mais políticas de incentivos fiscais para as re-
giões, trazendo mais dinheiro para a região, como forma de desafogar os 
projetos que poderiam parar, por causa de uma crise econômica ocorrida 
nos anos 80.

A Amazônia Brasileira devido seu alto grau de potencial para ge-
ração hidrelétrica foi alvo de inúmeros planos do governo militar à épo-
ca, em 1987 foi liberado o Plano 2010, que trazia uma escala de desen-
volvimento hidrelétrico planejado para Amazônia com 79 barragens. As 
represas inundariam 10 milhões de hectares, ou aproximadamente 2% da 
região da Amazônia Legal e 3% da porção brasileira da floresta amazôni-
ca (FEARNSIDE, 2019).

O Projeto Alumínio Brasileiro S/A (ALBRÁS) criado em 1978, 
resultou de uma ‘joint venture’ entre a Companhia Vale do Rio Doce e 
empresas japonesas (NAAC) para a produção de alumina e de alumí-
nio. Em 1985, criou-se a Alumina do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE), 
instalada no município de Barcarena. Paralelo as negociações de cria-
ção da ALBRAS, a ALCOA também realizou articulações voltadas para a 
produção de alumínio em São Luís, no Maranhão (BARROS, 2018 apud 
Monteiro, 1968).

A Albrás é a maior produtora de alumínio primário no Brasil e 
desde 1985 é responsável por alimentar os mercados internos e externo 
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com lingotes de alta pureza. A Hydro é a principal acionista da empresa, 
com 51% das ações dessa joint venture. O conglomerado conta ainda com 
outro acionista, a NAAC – Nippon Amazon Aluminium Co. LTDA, for-
mada por um consorcio de empresas japonesas, tradings, consumidores 
e fabricantes de produtos de alumínio (HYDRO, 2020).

A Alumina do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE) é a maior refi-
naria de alumina do mundo fora da China. A alumina é a principal ma-
téria-prima do alumínio produzido a partir da bauxita que é fornecida 
pela Mineração Paragominas/PA via mineroduto e pela Mineração Rio 
do Norte (MRN) pelo porto de Vila do Conde em Barcarena/PA, dentro 
do Estado do Pará. (HYDRO, 2020). A ALUNORTE iniciou suas ativida-
des em Barcarena em 1989, assim como a Albrás, encontra-se licenciada 
pela Secretária de Meio ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará 
– SEMAS/PA (MPF, 2016).

A instalação do completo Albrás/Alunorte se iniciou nos anos 
80, ocupando a princípio, uma área total de 40. 000 há, que iria inte-
grar a Albrás, Alunorte, Porto de Vila do Conde e a Eletronorte, com a 
subestação ligada diretamente à hidrelétrica de Tucuruí, sendo o único 
componente do complexo localizado fora de Barcarena e que teve sua 
construção iniciada em 1975, no rio Tocantins (NASCIMENTO, 2019).

A Norsk Hydro no início dos anos 2000, comprou ¼ das ações 
da Alunorte, desse modo, passou a integrar a empresa. A Hydro conta-
va também com as ações da Mineração Rio do Norte (MRN) localizada 
em Oriximiná/PA. Cabe ressaltar que as empresas integrantes do ciclo 
de produção do alumínio no Estado do Pará, assim como do ciclo da 
mineração, receberam diversos incentivos fiscais desde a criação da Lei 
Kandir, em meados de 1997.

O controle da Alunorte até 2010 pertencia a antiga estatal brasi-
leira Companhia Vale do Rio Doce (Vale S/A), quando foi vendida para a 
empresa norueguesa Norsk Hydro, realizando um dos maiores processos 
de desnacionalização em atividades minerárias no Brasil. Atualmente, a 
Hydro Alunorte é a maior refinaria de alumina do mundo, apresentando 
um modelo de gestão do capitalismo globalizado, que atende a dinâmica 
do mercado e dos seus acionistas. A Hydro exporta seus produtos para paí-
ses do Oriente Médio, América do Norte e Europa (NASCIMENTO, 2019).
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Evidencia-se que mesmo com a desnacionalização não houve 
revisão no processo de licenciamento ambiental do complexo de explo-
ração de alumínio, desse modo a Hydro permaneceu com o mesmo pa-
drão procedimental adotado pela Vale anteriormente. Desde a chegada 
do complexo a Barcarena, o município passou a sofrer grandes transfor-
mações socioambientais, com a implantação de várias outras empresas 
transnacionais de mineração, como a Imerys Rio Capim Caulim, Pará 
Pigmentos, Votorantim, Alubar e outras (NASCIMENTO, 2019).

E importante destacar que estamos diante de projetos cria-
dos em um período onde não havia a obrigatoriedade de Estudos de 
Impacto Ambiental ou de Licenciamento Ambiental, instrumentos im-
portantíssimos para a mitigação dos impactos causados por grandes 
empreendimentos. A obrigatoriedade do Estudo de Impacto Ambiental 
e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) só chegou no or-
denamento jurídico brasileiro em 1988 com a Constituição Federal e 
o Licenciamento Ambiental ganha regulamentação em 1997 com a 
Resolução CONAMA nº 237/97.

A HYDRO/ALUNORTE é bem conhecida por envolver-se em 
inúmeros desastres ambientais no município de Barcarena/PA, demons-
trando que o empreendimento aparentemente não se adequou aos regra-
mentos constitucionais determinados no art. 225 da Constituição Federal 
de 1988. A empresa permanece burlando a legislação ambiental e a cons-
tituição federal como se estivesse sob a égide do governo militar, respon-
sável por autorizar a construção dos projetos lá na década de 70, onde não 
havia obrigações relacionadas ao meio ambiente e a mitigação dos impac-
tos, assim como não havia preocupação com a população local atingida.

Dentre os inúmeros vazamentos de rejeito da barragem da em-
presa, em 2018 a HYDRO acabou se envolvendo novamente em um 
grande crime ambiental causado pelo amplo desrespeito da empresa com 
a legislação vigente e com os direitos da população residente no entorno 
do empreendimento.

Conforme o resultado dos inquéritos do Ministério da Saúde, o 
desastre de fevereiro de 2018 denunciado pelos locais, contaminou cur-
sos de água, áreas de trabalho, locais de moradia e a saúde de comunida-
des rurais e urbanas em Barcarena/PA. A empresa norueguesa usou de 
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forma criminosa um ‘duto’ clandestino para efluentes não tratados para 
serem lançados diretamente nos rios. Como já se esperava, inicialmente 
a empresa negou a sua responsabilidade, entretanto, acabou admitindo a 
existência da tubulação ilegal que lançou um “slat” contaminado. A tu-
bulação em evidenciada foi descoberta por moradores e investigadores 
(CASTRO, 2019).

 3. CRIMINOLOGIA VERDE: UMA ANÁLISE SOBRE OS DANOS   
 SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS Á POPULAÇÃO RESIDENTE   
 EM TORNO DA BACIA DO RIO PARÁ

O conceito de desenvolvimento sustentável iniciou-se mundial-
mente por volta das décadas de 60 e 70. Entretanto, o crescimento eco-
nômico deixa de ser sinônimo de desenvolvimento e passa a adotar um 
modelo econômico capitalista responsável pela aceleração na degradação 
do meio ambiente (BOEIRA e COLOGNESE, 2017).

Com a provocação de danos ambientais e impactos sociais atra-
vés das atividades operacionais de atores institucionais poderosos como 
Estados e grandes corporações, rediscute-se o conceito de desenvolvi-
mento sustentável. Como consequência, manifesta-se um apelo para 
o desenvolvimento teórico de novas abordagens criminológicas sobre 
o tema, ou seja, a criação de um novo campo de estudos focados nas 
relações humanas com o meio ambiente e em como os danos prove-
nientes por instituições poderosas impactam negativamente a relação 
sociedade/natureza: a green criminology ou criminologia verde. O 
termo em foco foi criando por Michael J. Lynch em 1990 (BOEIRA e 
COLOGNESE, 2017).

A criminologia é considerada uma ciência aberta, marcada por 
leis evolutivas e flexíveis. As definições de criminologia variam de autor 
para autor, a corrente predominante a define, como ciência que estuda 
os comportamentos delitivos e as reações sociais frente a esses (VIANA, 
2018 apud REDONDO; GARRIDO, 2013).  A criminologia é vista ainda 
como uma ciência empírica e interdisciplinar, responsável por subminis-
trar elementos para a compreensão e enfretamento de um fenômeno des-
viante (VIANA, 2018).
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A criminologia verde ou a green criminology dedica atenção e 
comprometimento com as questões ambientais, enfatizando os efeitos 
negativos de comportamentos comissivos e omissivos de indivíduos, 
Estados e corporações sobre o meio ambiente e a sociedade, assim, 
abrindo um indispensável espaço para se pensar em soluções para a ‘de-
sorganização ecológica produzida pela ação humana’ (COLOGNESE e 
REGINATO, 2016 apud NATALI, 2015).

A formação na definição de crime verde, não se difere das outras, 
pois também se viu influenciada por processos coletivos que visavam in-
termediar os comportamentos de indivíduos e grupos sociais. As empre-
sas desempenham um papel significativo na construção ou significado 
social do termo verde, e acabam por realizar uma interpretação inadequa-
da e generalizada do significado ‘ser verde’. (LYNCH e STRETSKY, 2015).

Um grande exemplo do uso inadequado do termo ‘ser verde’, é 
a situação da HYDRO/ALUNORTE tema deste trabalho, conhecida por 
poluir diariamente com metais pesados a bacia do rio Pará, e mesmo as-
sim, ainda ser classificada como uma das empresas ditas sustentáveis no 
mundo industrial, com medidas socioambientais e outras medidas ilusó-
rias para comprar o papel de empresa verde.

A criminologia verde determina também a realização de um 
reexame de comportamentos lesivos, ultrapassando a noção tradicio-
nal de crime, a começar pelo papel das sociedades, em especial, gover-
nos e corporações, na execução da degradação ambiental (BOEIRA e 
COLOGNESE, 2017).

A criminologia verde se espalhou amplamente, com a descrição 
das vítimas desses atos ou omissões e a inclusão dos animais não hu-
manos, a biosfera e o espaço nesse campo de estudos. (COLOGNESE e 
REGINATO, 2016 apud NIGEL e SOUTH, 2013). As vítimas, parte mais 
lesionada ligadas aos grandes crimes ambientais acabam sendo ignora-
das, primeiramente, por não haver um reconhecimento delas, como víti-
mas de um crime, além disso, há uma ausência legislativa e protetiva no 
Direito em relação ao tema (COLOGNESE e REGINATO, 2016).

A vitimização massiva, a pouca visibilidade das ações prati-
cadas e das vítimas produzidas nesse âmbito, assim como, o prejuízo 
de bens transindividuais são características resultantes desses crimes 
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ambientais, dos quais os resultados são socialmente nocivos e particu-
larmente complexos em suas cadeias de relacionamentos (COLOGNESE 
e REGINATO, 2016).

A mineração é uma atividade em franca expansão fazendo da 
Amazônia o cenário ideal para atuação de grandes empresas como agente 
de destruição ambiental. Alguns dos impactos são diretos e outros in-
diretos. Os impactos diretos são resultados do efeito da mineração, dos 
resíduos produzidos, da construção de estradas de acesso e acidentes no 
transporte de produtos minerais. Todavia, o maior impacto causado pela 
mineração ocorre durante a fase do beneficiamento dos minerais, não 
dos efeitos diretos da extração mineral (FEARNSIDE, 2019, p. 35).

O Estado muitas vezes apresenta uma posição incongruente, de 
modo que ele elabora legislações rígidas sobre o assunto em foco e por 
outro, concede licenças ambientais a empreendimentos com vasto currí-
culo de descumprimentos no processo administrativo do licenciamento 
ambiental, vazamento de rejeitos, queimadas florestais e dentre outros 
crimes graves que passam ‘desapercebidos’, por um dos responsáveis le-
gais de proteger o meio ambiente. Não podemos nos olvidar que a prote-
ção ao meio ambiente é uma obrigação de todos.

É significativo salientar que os impactos originados por esses 
crimes ambientais ocasionados por ações ou omissões de conglomera-
dos empresariais e até mesmo do Estado sobre o meio ambiente, são, em 
grande parte das vezes devastadores e com danos inimagináveis, as pes-
soas e/ou ao meio ambiente que rodeia esse grande projeto, no Estado do 
Pará, temos grandes exemplos, como a construção das UHE de Tucuruí, 
UHE Belo Monte, Estrada de Ferro Carajás (EFC) dentre outros proje-
tos minerários e minero metalúrgico, como o complexo Hydro/Alunorte 
tema central desse artigo.

Conforme os dados do Ministério Público Federal do Pará 
(MPF/PA) e da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor 
da Assembleia Legislativa do Pará (ALE-PA), até o ano de 2019 haviam 
sido registradas 22 (vinte e duas) ocorrências de desastres ambientais em 
Barcarena/PA, entre os anos de 2000 e 2018. Os vazamentos de rejeitos 
de mineração estão entre os desastres mais ‘comuns’, somando um total 
de 11 (onze) desastres nesse espaço de 18 anos (NASCIMENTO, 2019).
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O complexo industrial Hydro/Alunorte foi responsável por três 
grandes desastres no município paraense de Barcarena, provocando vaza-
mento de rejeito do processo de beneficiamento da bauxita (lama verme-
lha). Ademais, a empresa, junto com a Albrás, envolveu-se em 2002, no 
derramamento de 100 kg de carvão mineral, no rio Pará, causado por uma 
falha no sistema usado para transportá-lo de um navio para o interior do 
complexo industrial, ocasionando uma mancha negra em suas águas de 
aproximadamente dois quilômetros de extensão (MPF/PA, 2016).

No dia 17 de fevereiro, o Ministério Público recebeu denún-
cias de comunitários, relacionados aos vazamentos oriundos da Planta 
Industrial da Empresa Hydro/Alunorte, que teriam vindo à tona por 
decorrência de fortes chuvas. Os vazamentos causaram um arsenal de 
graves danos e riscos socioambientais, ocasionados, pelo despejo sem 
tratamento adequado, de efluentes oriundos das atividades da Empresa. 
A Comunidade Bom Futuro, localizada nas proximidades da planta in-
dustrial, foi a responsável por relatar a ocorrência dos alagamentos, com 
indícios de extravasamento do material in natura (MPF/PA, 2018).

Com base nas denúncias, o MPF/PA em conjunto com o Instituto 
Evandro Chagas, e os órgãos ambientais municipais e estaduais e outros, 
realizaram vistorias nas áreas da empresa, constatando o descontrole da 
atividade da empresa, resultando na efetiva constatação do despejo de 
quantidades incertas de produtos tóxicos no meio ambiente, colocando 
em risco a saúde de pelo menos três comunidades próximas, Bom Futuro, 
Vila Nova e Burajuba. No dia 17/02/2018, foi realizado um sobrevoo pela 
área atingida, constando o alagamento de parte da plana industrial, evi-
denciando a área conhecida como 45 que estava completamente alagada, 
atesta-se que foram atingidas ainda as áreas de floresta (MPF/PA, 2018).

No dia anterior, constatou-se a existência de uma tubulação para 
despejo clandestino de efluentes oriundos da planta industrial, os quais 
deveriam ter passado por tratamento, antes de qualquer descarte, entre-
tanto, a empresa lançava os efluentes diretamente no meio ambiente. A 
tubulação em foco, localizava-se na área interna da empresa, conectava 
a área 45 ao ambiente externo da empresa, no qual havia a presença de 
vegetação, localizando-se próximo de curso d’água e da residência dos 



199

Direito Agrário Contemporâneo – por novas subjetividades

moradores da Comunidade Bom Futuro, provocando sem dúvidas uma 
poluição ambiental sem precedentes (MPF/PA, 2018).

Durante a vistoria dos órgãos, averiguou-se a presença de mais 
duas tubulações ativas para lançamento irregular na mesma área da pri-
meira tubulação encontrada, conforme as informações da empresa, as 
duas novas tubulações encontradas, estavam vedadas, mas apresentavam 
evidências de um antigo descarte. Em um outro momento, os técnicos da 
GATI-MPE/PA, certificaram que a tubulação originaria do interior da área 
industrial da empresa, com lançamento ativo de efluentes no meio am-
biente, apresentava características similares aos efluentes acumulados no 
pátio da empresa, ou seja, de coloração ativa da bauxita (MPF/PA, 2018).

Ainda durante as diligências dos órgãos, foram identificadas evi-
dências de um possível extravasamento de efluentes de uma das bacias 
de contenção para o canal de drenagem, sugerindo falhas na rede de dre-
nagem pluvial. Destaca-se ainda a existência de sacos de areia nos DRS 
01 e 02, indicando a tomada de medidas por parte da empresa, frente a 
iminente ou real ocorrência de extravasamentos das bacias. Na ocasião, 
comprovaram a ausência de barreiras físicas entre os DRS e as áreas das co-
munidades locais, por fim, ainda, verificou-se a alteração na coloração do 
igarapé localizado próximo da Comunidade Bom Futuro (MPF/PA, 2018).

No dia 27 do mesmo mês e ano, a Secretária Estadual de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (SEMAS/PA encaminhou 
ao Ministério Público (MP), os Autos de Infração (AINF) lavrados contra 
a Hydro/Alunorte, em virtude do lançamento de efluentes não tratados 
e sem autorização do órgão ambiental competente e do descumprimento 
de notificação anterior do órgão, que determinava a redução do volume 
da bacia de resíduos. Ressalta-se que os AINF lavrados pela SEMAS, são 
resultados das graves violações à legislação ambiental da empresa mine-
radora (MPF/PA, 2018).

Durante as investigações, averiguaram que o Depósito de Resíduos 
Sólidos 2 (DRS2), sofreu um galgamento, o que ocasionou o um funcio-
namento desconforme do sistema, apresentando sérios riscos a estabili-
dade e segurança das barragens. Evidenciou-se ainda que a bacia DRS 02 
estava em operação, recebendo rejeitos da atividade industrial da Hydro/
Alunorte, sem a devida Licença de Operação, contando apenas com uma 
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‘Autorização de Comissionamento’, emitida pela SEMAS durante o proces-
so de Licença de Instalação, por fim, pontua-se que a Licença de Instalação 
do empreendimento está cheia de irregularidades (MPF/PA, 2018).

Dentre todos os problemas e irregularidades que o empreen-
dimento apresentou, cabe destacar que a empresa não possui Plano de 
Ação emergencial em efetivo funcionamento. Em reunião realizada com 
a SEMAS, verificou-se a total ausência de Plano de Ações Emergenciais 
(planos de contingência) em prol dos impactos, tal ausência deixa as co-
munidades, em total estado de vulnerabilidade e pânico. As comunida-
des narraram aos órgãos nunca ter participado de qualquer treinamento 
de urgência e corroboram a total inexistência de comunicação eficiente 
quando da existência de situações emergências (MPF/PA, 2018).

E indispensável destacar que o processo de licenciamento não é 
disponibilizado integralmente pela SEMAS, apenas partes do processo 
é divulgado, o que dificulta a compreensão do licenciamento como um 
todo, contrariando os princípios básicos da transparência e publicida-
de, determinados para os atos da administração pública e presentes da 
Carta Magna. As partes do licenciamento que podem ser analisadas cor-
respondem a expansão da área de rejeitos (Depósito de Resíduos Sólidos 
2 – DRS2), não abrangendo as expansões produtivas propriamente ditas. 
Desse modo, todos os procedimentos de licenciamento do DRS2 anali-
sados foram apresentados como renovação de licença de operação para a 
expansão do DRS1 (NASCIMENTO, 2019).

Embora as atividades industriais encontrem-se, formalmente 
regulares em seu processo de licenciamento ambiental, realizando uma 
análise criteriosa da situação, revela-se brechas dadas pelo Poder Público 
na realização do controle, monitoramento e fiscalização da atividade 
industrial executada no município. Um dos principais exemplos dessa 
abertura do Poder Público, e a falta de licenciamento ambiental dos polos 
e distritos industriais, determinado no anexo I da resolução nº 237/97 
do CONAMA, ressalta-se que nunca houve o processo de licenciamento 
ambiental do Distrito Industrial de Barcarena (MPF/PA, 2016).

A realização do licenciamento ambiental do Distrito Industrial 
de Barcarena seria de vasta importância, pois permitiria o monitoramen-
to do impacto causado da sinergia da grande quantidade de atividades 
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industriais concentradas em um pequeno espaço físico, o que acaba oca-
sionando consequências em grande parte das vezes imprevisíveis. Com a 
falta de um licenciamento do distrito, o monitoramento de indicadores 
ambientais é realizado de forma pontual, limitando-se as proximidades 
das indústrias licenciadas (MPF/PA, 2016).

Por fim, após descrever tantas irregularidades executadas pelo em-
preendimento, como a descoberta de pontos de lançamento de efluentes 
ilegalmente instalados na planta industrial da empresa no dia a dia das ati-
vidades industriais, conta-se ainda, que as empresas usavam um duto co-
nhecido como ‘canal reserva’ ou ‘canal antigo’, de proporções muito maio-
res que as da tubulação clandestina, para lançamento de efluentes pluviais 
não tratados diretamente no Rio Pará, objeto de autuação da SEMAS. De 
forma assustadora, as empresas buscavam licenciar o referido ‘canal’, ob-
jetivando integrá-lo a atividade produtiva, ainda que objetivasse o lança-
mento de efluentes não tratados no meio ambiente (MPF/PA, 2018).

Ressalta-se que todos os fatos ilícitos apontados foram compro-
vados pela Relatoria Técnica realizada pelo Instituto Evandro Chagas 
(IEC), em uma análise geral, foram encontrados vários materiais tóxicos 
nas águas superficiais, alcançando diversos corpos hídricos, bacias, rios, 
igarapés, comunidades de toda a região evidenciada no relatório men-
cionado, que abrange os municípios de Barcarena e Abaetetuba. Os ní-
veis encontrados estão acima dos aceitáveis pela Resolução CONAMA nº 
357/2005, apresentando risco de dano ao ecossistema e a saúde humana, 
revelando assim, que as águas do Rio Pará estão insuscetíveis de uso para 
a recreação, pesca ou consumo humano (MPF/PA, 2018).

Mesmo diante de todas as provas periciais probatórias dos danos 
causados pela Holding, não houve grandes vitorias de 2018 até o presente 
ano de 2020 para as comunidades afetadas pelo crime ambiental.

Em 2019 houve uma curta paralisação das atividades da empresa, 
um ato isolado que também não trouxe alterações significativas a longo 
prazo para as comunidades, pois logo que a empresa retornou as ativida-
des, voltou a praticar os mesmos maus hábitos ou até piores. Alicerçado 
nos últimos acontecimentos protagonizados pela HYDRO/ALUNORTE, 
o que se pode esperar de uma empresa que naturaliza crimes ambientais 
dessa magnitude e viola direitos dos povos tradicionais locais?
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 4. RESPONSABILIDADE PENAL DA HYDRO ALUNORTE NOS IMPACTOS  
 SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS PELO VAZAMENTO DE REJEITOS DE  
 ALUMINA NO RIO PARÁ

A proteção ao meio ambiente é determinada no art. 225 da 
Constituição Federal, sendo um direito fundamental de todos ter acesso 
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, classificado também 
como direito difuso, ou seja, coloca-se em um campo além do individual 
e coletivo, pois os seus beneficiários são indeterminados.

Conforme os ensinamentos de Celso Antônio Pacheco Fiorillo 
(2020), o princípio do poluidor-pagador adentra ao ordenamento jurídi-
co com a finalidade de evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter 
preventivo) e de, ocorrido o dano, reparar o dano ambiental (caráter re-
pressivo). Evidencia-se a responsabilidade do poluidor com as despesas 
de prevenção dos danos ao meio ambiente possivelmente ocasionados 
pelo empreendimento. Compete ainda ao poluidor usar todos os meios 
necessários a prevenção dos danos, e caso ocorra o dano, será o poluidor 
responsável por toda a reparação.

No que compete aos danos ambientais podem ser na maioria das 
vezes irreversíveis e irreparáveis (FIORILLO, 2020). Os danos gerados 
pelo crime ambiental da HYDRO/ALUNORTE são incomensuráveis, da-
nos contínuos e que lesionaram o meio ambiente e a população. O art. 
4º, VII e 14, §1º da Lei nº 6.938/81 e o art. 225, §2º da Constituição da 
República determinam que o responsável por explorar recursos minerais 
e degradar o meio ambiente será obrigado a reparar e/ou indenizar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiros.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMbio), a compensação ambiental vem disposta pelos 
artigos 36 da Lei nº 9.985/2000, e regulamentada pelos arts. 31 a 34 do 
Decreto nº 4340/2020, e é considerada um dos instrumentos mais me-
ritórios do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A 
compensação ambiental objetiva compensar a sociedade e o meio am-
biente, pelo uso dos empreendimentos de significativo impacto ambien-
tal. É um mecanismo criado para que o empreendimento minimize os 
possíveis impactos causadores de degradação ambiental (BRASIL, 2020).
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Quanto a reparação dos danos ambientais, o artigo 14, §1º da Lei 
nº 6.938/81 dispõe ‘é o poluidor obrigado, independentemente da exis-
tência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio am-
biente e a terceiros, afetados por sua atividade’ (BRASIL, 1981).

A tutela penal do meio ambiente tem como alicerce a Lei nº 
9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), o regramento legislativo re-
vogou quase todos os tipos do Código Penal, assim como a legislação 
extravagante responsável proteger o meio ambiente. A Legislação Penal-
Ambiental normatizou o art. 225, §3º da Constituição Federal de 88, ao 
definir pioneiramente a responsabilização penal da pessoa jurídica em 
conjunto com a responsabilidade pessoa física (sistema da dupla imputa-
ção) no Brasil (AMADO, 2019).

A adoção da responsabilidade criminal das pessoas jurídicas é 
comum nos países que elegem o sistema jurídico consuetudinário (com-
mon law). Os países seguidores do sistema romano-germânico, como a 
França e o Brasil, reconhecem a responsabilização penal de pessoas jurí-
dicas, para crimes ambientais e contra a ordem econômica, financeira e 
economia popular, como assinala o art. 173, §5º da Constituição Federal 
de 1988 (AMADO, 2019).

A responsabilidade penal ambiental da Pessoal Jurídica é deter-
minada no art. 3º da Lei nº 9.605/98, que estabelece a presença de pessoas 
jurídicas como sujeito ativo dos crimes ambientais. A Pessoa Jurídica é 
um ente fictício que exerce uma atividade econômica e arquiva seus es-
tatutos na junta comercial local. A PJ podem ser aplicadas as sanções 
penais de multas, as restritivas de direito, a prestação de serviços à comu-
nidade, como pontua o art. 21 do dispositivo legal acima mencionado. Á 
PJ pode ainda ser penalizada com a desconsideração da pessoa jurídica e 
a execução forçada (SIRVINSKAS, 2018).

Com a instituição da Lei nº 9.605/98 no ordenamento jurídico 
brasileiro, a responsabilidade penal subdividiu-se em: a) responsabilida-
de penal da pessoa física; e b) responsabilidade da pessoa jurídica. A che-
gada da responsabilidade penal da pessoa jurídica e um tema de bastante 
debates e divergência, no Brasil e nos países que adotam esse instituto 
(SIRVINSKAS, 2018).
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A maior indagação e dúvida dentro do assunto é sobre a pos-
sibilidade de punir penalmente um ente fictício com uma das sanções 
determinadas na lei? Habitualmente, a dosimetria da pena é calculada 
com base na culpabilidade da pessoa física, já o cálculo da dosimetria da 
pena da pessoa jurídica, é realizado com base nas consequências e na ex-
tensão dos danos causados ao meio ambiente. A controvérsia foi extinta 
por disposição expressa do art. 225, §3º da Constituição Federal de 1988, 
que determina a punição no âmbito penal do sujeito ativo causador de 
condutas lesivas ao meio ambiente (SIRVINSKAS, 2018).

O art. 3º da Lei nº 9.605/1998 dispõe que, para haver a respon-
sabilização da pessoa jurídica por um crime ambiental, será necessário o 
preenchimento cumulativo de dois requisitos, a infração penal deve ser 
cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu 
órgão colegiado, e além do mais, a infração penal deve ser consumada 
no interesse ou benefício da entidade. Dessa forma, se o representante 
ou responsável legal na gestão da empresa provocar o crime ambiental 
para benefício próprio, não poderá a empresa ser responsabilizada por 
ato particular e individualizado do dirigente.

A responsabilização criminal da pessoa jurídica é uma ferra-
menta usada para garantir a efetivação do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, podendo ser limitado com razoa-
bilidade, o que não aparenta ter efeito, frente a violação ao princípio da 
máxima efetividade da constituição, responsável por disseminar a exege-
se dos direitos e garantias fundamentais. A vista disso, como os direitos 
e garantias fundamentais possuem aplicabilidade imediata, em razão ao 
princípio da supremacia da constituição, compreende-se que mesmo em 
momento anterior ao advento da lei de crimes ambientais, já havia a pos-
sibilidade de responsabilizar pessoas jurídicas (AMADO, 2019).

A impossibilidade da responsabilização penal da PJ ainda é um 
posicionamento preponderante entre os penalistas brasileiros, pois o 
regime apresentado é visto como incomum ao Direito Penal. A grande 
parte desses penalistas usam argumentos como: a impossibilidade de im-
putar culpabilidade a pessoa jurídica; a existência apenas moral do ente, 
que não tem vontade própria; a desnecessidade da tutela penal, frente a 
suficiência administrativa e por aí vai (AMADO, 2019).
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Entretanto, todas essas alegações devem ser desconsideradas, 
visto que a Carta Magna de 1988, considerada o centro do nosso ordena-
mento jurídico, resguardada pelo princípio da supremacia da constitui-
ção, admite a responsabilização penal da pessoa jurídica em texto. Além 
disso, a tutela penal do meio ambiente implementa o princípio da inter-
venção mínima, que fixa os recursos ambientais, como bens de extre-
ma relevância jurídica, pois é um dos elementos imprescindíveis para a 
existência humana digna, devendo ser tutelada pela esfera penal também 
(AMADO, 2019).

É de suma importância explicitar que o STF e STJ vêm reconhe-
cendo a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crime ambiental. 
O informativo 714 do STF (Direito Penal), enuncia que o STF compreen-
deu ser possível a condenação de pessoa jurídica pela prática de crime 
ambiental, ainda que absolvidas as pessoas físicas que figuravam na ação 
penal. No julgado a 1ª turma do STF adotou a 3ª corrente, que tem como 
núcleo o art. 225, §3º da CF/88, entendendo a admissibilidade da con-
denação da PJ na prática de crimes ambientais. Concernente ao enten-
dimento do STJ, foi adotada a 4ª corrente, que declarou apenas aceitar a 
responsabilidade penal da PJ em conjunto com a pessoa jurídica. Tal cor-
rente adotada pelo STJ viola a constituição federal, como se pronunciou 
o STF (CAVALCANTE, 2013).

As dinâmicas recentes no Brasil nas últimas décadas do século 
XX, apontam um cenário controverso com legislação ambiental avança-
da, aprovação de dispositivos legais e institucionais, mas, em contraparti-
da, a toda essa legislação avançada, apresenta-se um cenário de crescente 
desregulamentação, seja pela alteração dos dispositivos ou por seu des-
cumprimento, morosidade de processos e de autuação dos crimes, rea-
lizando um movimento de deslocamento do Estado para a ilegalidade 
(CASTRO, 2019).

Esse paradoxo é destacado frente ao reconhecimento constitucio-
nal de direitos de povos indígenas e quilombolas a terra como bem comum 
e coletivo, cenário polemico, pois o mesmo Estado que aparentemente 
concede direitos é o mesmo que financia o avanço rápido da pecuária, das 
plantações de soja, dendê, dos megaempreendimentos, em direção a esses 
territórios ocupados por populações tradicionais (CASTRO, 2019).
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Há décadas, moradores de várias comunidades ribeirinhas de 
Barcarena/PA têm denunciado a cadeia de desastres socioambientais com 
a contaminação por produtos tóxicos, lançados pelos empreendimentos 
de mineração e siderurgia em rios e igarapés do município, principal-
mente no rio Murucupi, localizado próximo a Hydro/Alunorte. O Estado 
pouco se pronunciou sobre os crimes decorrentes dessas empresas, quase 
se isentando do dever de puni-las (CASTRO, 2019).

A aproximação desses grandes projetos das áreas de antiga ocu-
pação das comunidades locais, tem acarretado significativos impactos 
nas suas formas de organização da vida e do trabalho (CASTRO, 2019). 
Sem contar com todo o discurso ‘verde’ propagado pelas empresas, de 
amplo cuidado e preservação ao meio ambiente.

Em fevereiro de 2018 foi certificado o vazamento da bacia de 
contenção de rejeitos de bauxita da empresa Hydro/Alunorte, as perícias 
constataram que a empresa estava drenando, por dutos clandestinos, um 
líquido tóxico diretamente nos cursos d’água, atingindo a vida de várias 
comunidades rurais, quilombolas, pescadores e moradores de pequenas ci-
dades pelo teor tóxico, mudança na coloração dos cursos d’água para a cor 
avermelhada, e a impropriedade desta para o consumo (CASTRO, 2019).

Com base nos dados e na doutrina apresentada, não há dúvidas 
sobre a possibilidade da responsabilização da holding pelo crime ambiental 
mencionado ocorrido no município de Barcarena em fevereiro de 2018. 
São inúmeros e sucessivos erros, que se demonstram propositais, visto de-
sejo de aumento de produtividade da empresa. Não houve e não há cui-
dado da empresa com as comunidades ao entorno do empreendimento.

Algumas comunidades atingidas solicitaram exames ao magis-
trado da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, posterior ao 
crime, os exames atestaram altos níveis de contaminação nas pessoas. 
Moradores atingidos relataram que os impactos pela diária poluição pro-
veniente das operações do complexo, podem ser vistas independentes de 
exames, por meio de doenças infinitas carregada pelos residentes aos ar-
redores do empreendimento.

Anos já se passaram desde o início das atividades de operação 
do complexo, e praticamente nada se viu resolvido, pois o empreendi-
mento tem vários problemas no processo de licenciamento ambiental, 
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destacando ainda que não há um licenciamento ambiental do complexo 
como um todo, dessa forma, não há conhecimento concreto e científico 
sobre todos os impactos causados diariamente pela mineradora.

E próximo a todos esses entraves, problemas e caos causados 
pelo complexo, está o Estado do Pará por meio da Secretária de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS/PA), que se posicionou diversas 
vezes conivente com as ações da empresa, algumas vezes até encobrindo 
os resultados dos exames decorrentes do último vazamento de rejeito. 
São inúmeras perguntas que ficam, principalmente por não haver uma 
responsabilização que realmente vá impactar diretamente a empresa.

No que diz respeito a condescendência do Estado do Pará com 
as atitudes da HYDRO/ALUNORTE, destaca-se a decisão do falecido 
Ministro Teori Zavascki no AgRg no RESP 1001780/PR, a favor da res-
ponsabilidade civil do Estado em casos de omissão no cumprimento de 
dever de fiscalizar. Segue a decisão do Ministro:

PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. 
ADOÇÃO COMO RAZÕES DE DECIDIR DE PARECER EXARA-
DO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE NULI-
DADE. ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 4.771/65. DANO 
AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTA-
DO POR OMISSÃO. ARTS.3º, IV, C/C 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. 
DEVER DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. 1. A jurisprudência 
predominante no STJ é no sentido de que, em matéria de proteção 
ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de 
cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante 
para a concretização ou o agravamento do dano causado pelo seu 
causador direto. Trata-se, todavia, de responsabilidade subsidiária, 
cuja execução poderá ser promovida caso o degradador direto não 
cumprir a obrigação, “seja por total ou parcial exaurimento patrimo-
nial ou insolvência, seja por impossibilidade ou incapacidade, por 
qualquer razão, inclusive técnica, de cumprimento da prestação ju-
dicialmente imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 
934 do Código Civil), com a desconsideração da personalidade jurí-
dica, conforme preceitua o art. 50 do Código Civil” (Resp. 1.071.741/
SP, 2ª T., Min. Herman Benjamin, DJe de 16/12/2010). 2. Examinar 
se, no caso, a omissão foi ou não “determinante” (vale dizer, causa 
suficiente ou concorrente) para a “concretização ou o agravamento 
do dano” é juízo que envolve exame das circunstâncias fáticas da 
causa, o que encontra óbice na Súmula 07/STJ (BRASIL, 2011).
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Por fim, como já mencionado a empresa teve suas atividades pa-
ralisadas, responde a ações civis públicas e outras ações judiciais, mas 
ainda não se apresentou nada de concreto as vítimas do crime. A legisla-
ção deve ser cumprida para proteger as vítimas, compensando e reparan-
do o máximo possível dos seus impactos.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa em foco buscou pontuar os danos socioambientais 
ocasionados pelo crime ambiental causado pela Hydro/Alunorte em 2018 
no município de Barcarena/PA. O trabalho usou como ponto central de 
análise a teoria da criminologia verde, que objetiva atenção e compro-
metimento com as questões ambientais, focando nos efeitos negativos de 
comportamentos comissivos e omissivos de indivíduos. A criminologia 
em si é o estudo acerca do crime enquanto fenômeno social, diante desse 
aspecto analisou-se a responsabilidade criminal da Hydro/Alunorte.

Em que pese em fevereiro de 2018 ter sido vislumbrado o vaza-
mento da bacia de contenção de rejeitos de bauxita da empresa Hydro/
Alunorte, as perícias terem constado que a empresa estava drenando, por 
dutos clandestinos, um líquido tóxico diretamente nos cursos d’agua, 
atingindo a vida de várias comunidades rurais, quilombolas, pescadores 
e moradores de pequenas cidades pelo teor tóxico, mudança na coloração 
dos cursos d’agua para a cor avermelhada, nada foi feito. Verificou-se que 
um dos dutos não tinha licença de Operação e despejava rejeitos sem 
nenhum tipo de tratamento diretamente no rio Pará, o que ensejou ação 
civil pública.

Percebe-se da SEMAS/PA uma atitude de grande conivência com 
o empreendimento e suas atividades lesivas, visto que nunca tomou me-
dida que de fato coibisse a liberação de líquido tóxico, o qual claramente 
atingiu a população que tanto sofre com problemas de saúde relaciona-
dos a utilização desta água que se tornou imprópria, sem se quer haver 
um estudo de Impactos Ambientais, não se mensurando o dano que de 
fato foi causado. E muito embora soubesse das operações de utilização 
de duto clandestino, nada fez para de fato impedir a utilização, nem para 
evitar o dano ambiental, tampouco para coibir.
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Neste mesmo contexto verificou-se que comunidades atingidas 
solicitaram exames ao magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas 
Coletivas, os quais atestaram altos níveis de contaminação nas pessoas, 
ainda assim e com as ações apresentadas pelo Ministério Público nada foi 
feito para de fato penalizar a holding pelos danos ambientais causados.

Frente ao exposto, resulta-se que há responsabilidade penal da 
pessoa jurídica responsável pelo empreendimento, considerando todos 
os crimes causados e comprovados durante as perícias realizadas pelo 
Ministério Público e pelo Instituto Evandro Chagas. Sem olvidar, diante 
a inercia do Estado do Pará, também se conclui que há responsabilidade 
do Estado, pois em muitos momentos se mostrou conveniente com as 
atitudes da empresa, principalmente nos descumprimentos do processo 
de licenciamento ambiental.
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 DESAFIOS DO ETNODESENVOLVIMENTO NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA

Carlos Eduardo Marques Silva1

Graziella Barros Azevedo Rodrigues2

 INTRODUÇÃO

Com o avanço da crise sanitária, tem se observado como a atua-
ção dos órgãos públicos são importantes para o fortalecimento e manu-
tenção dos povos e para o etnodesenvolvimento, e como isso tem sido 
efetivado no contexto prático. Buscou-se através dessa pesquisa investi-
gar sobre as seguintes indagações: como a pandemia tem afetado as co-
munidades tradicionais? Quais têm sido as medidas implementadas para 
resolução desses novos desafios? Como as comunidades e povos estão 
enfrentando a crise sanitária e qual é o papel dos órgãos públicos nesse 
processo de enfrentamento?

Pretende-se demonstrar que as políticas públicas assistenciais são 
importantíssimas para o amparo desses povos, bem como a tutela coletiva 
desempenhada pelo poder público, por meio dos órgãos que cuidam dos in-
teresses jurídicos das comunidades tradicionais, principalmente em questões 
ligadas ao território. A pesquisa foi realizada a partir da revisão da literatura 
existente acerca da temática dos povos tradicionais, etnodesenvolvimento 
e as recentes publicações que fazem referência à pandemia do COVID-19.

1 Graduando em Direito Pela Universidade Federal de Goiás. Pesquisador inscrito no 
CNPq no projeto “Direito ao etnodesenvolvimento e políticas públicas para os po-
vos e comunidades tradicionais do cerrado goiano”, email: marquescse@gmail.com.

2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora inscri-
ta no CNPq no projeto “Direito ao etnodesenvolvimento e políticas públicas para 
os povos e comunidades tradicionais do cerrado goiano”, email:graziellabarros.a@
gmail.com.
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Ademais, a observância do cumprimento de garantias básicas e 
fundamentais por parte do poder público foi objeto dessa pesquisa, tendo 
como exemplo aspectos da segurança alimentar. Outrossim, a proposta 
inicial foi pretensamente exaurida, tendo sido observada a atuação do 
poder público mais recente em matéria de políticas públicas assistenciais. 
Ao final, cabe ressaltar que foi observado que, diante de tais medidas to-
madas pelo poder público, foi possível resguardar as peculiaridades so-
cioculturais das comunidades tradicionais, levando em consideração as 
individualidades e territorialidades dos povos.

 2. LINHAS GERAIS SOBRE O ETNODESENVOLVIMENTO

A questão agrária e ambiental no Brasil tem sido objeto de estudo 
e análise há muito tempo. Observa-se, desde a colonização a perseguição 
pelo território, para evitar a utilização do termo “luta” já que nunca hou-
ve paridade de armas. Neste cenário, houve a supressão, datada de mais 
de 500 (quinhentos) anos, dos direitos dos povos aos territórios que lhe 
eram de direito. Além da questão indígena, há destaque para a escravi-
dão, notadamente relacionada com a colonização, e que perdura até os 
dias de hoje3, em menor escala.

No entanto, com o passar dos anos, o processo de constituciona-
lização e o reconhecimento da dignidade da pessoa humana consagrado 
em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, houve uma 
mudança no cenário dos povos, tendo como exemplo o art. 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias que reconheceu a existência 
dos “remanescentes das comunidades de quilombos” e impôs ao Estado 
a obrigação de titular as terras por eles ocupadas4. Em caráter interna-
cional, o grande ponto de impacto foi a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho, que delimitou o reconhecimento aos povos 
interessados nos direitos de propriedade e de posse sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam. É mister destacar que, nesse ponto, inovou ao 

3 Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/traba-
lho/outubro/auditores-fiscaisdo-trabalho-resgatam-36-trabalhadores-em-condi-
cao-analoga-a-escravidao-em-goias. Acesso em: 25/03/2021.

4 SILVA, Carlos E. M.; FARIA, Juliete P. Apud. GORENDER, 2016, p. 38.
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trazer o termo “terra” que inclui o conceito de territórios, o que abrange 
a territorialidade do habbitat das regiões que esses povos ocupam ou uti-
lizam de alguma forma5.

Ademais, no que concerne à questão indígena, houve, com o ad-
vento da Constituição Federal de 1988 a consagração do direito de man-
ter as terras, modo de vida e tradições. Assim, a Constituição Federal, 
trata em seu capítulo VIII - Dos índios, já de início, no art. 231, reconhe-
cendo-lhes sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
bem como os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam. Daí poder-se falar na consagração dos direitos indígenas com 
status constitucional.

Entende-se o etnodesenvolvimento como o exercício da capaci-
dade social de um povo, ou comunidade, para sedimentar o seu futuro, va-
lendo-se dos ensinamentos de sua experiência histórica e dos recursos que 
possuem de sua cultura, em conformidade com o planejamento definido a 
partir dos próprios valores e aspirações6. Nessa perspectiva, assegurar aos 
povos o seu território7 é um passo importante para o desenvolvimento da 
comunidade. Ademais, para além de assegurar-lhe o seu território, deve 
ser preservada e incentivada a sua territorialidade, que inclui aspectos de 
sua cultura e todos os seus hábitos relacionados àquele território.

É possível verificar que o etnodesenvolvimento está intimamente 
ligado às comunidades tradicionais. No Brasil as principais comunidades 
em que se observa a propagação de práticas que podem ser entendidas 
como etnodesenvolvimento são os quilombolas, os indígenas e a comuni-
dade cigana. Além das atuações propostas por meio de políticas públicas, 
observa-se uma crescente nas iniciativas de líderes das próprias comuni-
dades, podendo falar-se hoje em autodesenvolvimento. Por óbvio, sabe-se 

5 SILVA, Carlos E. M.; FARIA, Juliete P. Apud. OIT, 1989.

6 Si por etnodesarrollo se entende el ejercicio de la capacidade social de um Pueblo 
para construir su futuro, aprovechando para ello las ensenanzas de su experiên-
cia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo com um 
proyecto que se defina según sus próprios valores y aspiraciones; entonces, el pro-
cesso de etnodesarrollo sitosmdamdiversa índole. (BATALLA, 1995, p. 133).

7 El control de los recursos culturales, el fortalecimento de la cultura autónoma a 
que aspira cualquier proyecto de etnodesarrollo, passa, indispensablemente, por la 
restitución y garantia de los territórios étnicos. (BATALLA, 1995, p. 138).
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que não existe ainda uma autossuficiência, tendo em vista a perseguição 
dos povos e a luta para tomada de seu território, no entanto, a leitura que 
se faz é de que o objetivo central das políticas hoje existentes é permitir 
que os povos sejam autodetermináveis no longo prazo.

Além das previsões legislativas e constitucionais sobre o ampa-
ro e proteção às comunidades, existem políticas públicas assistenciais, e 
até mesmo a atuação de órgãos públicos como é o caso do Ministério 
Público Federal na tutela coletiva. No entanto, no contexto da pandemia 
do COVID-19 que expôs o despreparo estrutural do Estado para gerir 
crises, demonstrando a fragilidade do sistema de saúde, bem como das 
políticas de distribuição de renda, existem pontos que devem ser obser-
vados acerca das comunidades.

 3. ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO NA DEFESA DOS INTERESSES DAS  
 COMUNIDADES TRADICIONAIS

A atuação do poder público é imprescindível para o desenvolvi-
mento, fortalecimento e subsistência das comunidades tradicionais. Essa 
atuação se dá em diversas frentes, seja por meio de políticas públicas as-
sistenciais, tais como a FUNAI que realiza a defesa institucional das co-
munidades indígenas, como também a tutela coletiva desenvolvida pelo 
Ministério Público Federal, que realiza a defesa dos interesses jurídicos das 
comunidades, principalmente em questões ligadas à subsistência, defesa 
e garantia dos direitos básicos frente à atuação do Estado e do particular.

Segundo dados extraídos do Portal do Ministério Público 
Federal, a câmara temática populações indígenas e comunidades tradi-
cionais (6ª Câmara de Coordenação e Revisão) é a responsável por tratar 
dos temas relacionados aos grupos que têm em comum um modo de vida 
tradicional distinto da sociedade nacional majoritária, como, indígenas, 
quilombolas, comunidades extrativistas, comunidades ribeirinhas e ciga-
nos. Nota-se que, o principal desafio do órgão é assegurar a pluralidade 
de pessoas no Estado Brasileiro, fazendo cumprir o mandado constitu-
cional, acerca da pluralidade étnica e cultural8.

8 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6. Acesso em: 20/03/2021.
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É imperioso destacar que a atuação do poder público é impres-
cindível, tendo em vista que ainda hoje, os povos são perseguidos e 
violados em seus direitos, principalmente em questões ligadas ao seu 
território. Portanto, a efetividade das previsões legislativas depende da 
atuação incisiva dos agentes públicos no contexto da tutela dos direitos 
básicos, individuais e transindividuais, difusos e coletivos dos povos 
tradicionais. Outrossim, deve-se levar em consideração que as popula-
ções tradicionais nem sempre estão aldeadas, ou se encontram em um 
território específico, estando em muitos casos nas áreas urbanas e eles 
precisam de proteção, tanto quanto aquelas que escolhem manter-se 
nas comunidades/assentamentos.

Sob outra perspectiva, é importante falar que grande parte das 
comunidades possuem seu sustento no comércio de artesanato e até na 
agricultura de subsistência. Contudo, diante da crise sanitária que o Brasil 
enfrenta na atualidade, impôs-se ao poder público a tomada de algumas 
iniciativas como o isolamento social e o fechamento do comércio e fei-
ras, onde, de modo geral, esses povos comercializavam seus produtos. 
No contexto da pandemia do Covid-19, podem ser elencadas algumas 
iniciativas do poder público para amenizar os impactos no cerne das co-
munidades, conforme será demonstrado à frente.

 4. PROBLEMAS DECORRENTES DO COVID-19 NAS COMUNIDADES   
 TRADICIONAIS

Como já delineado, as comunidades tradicionais têm tido ultra-
jado seus direitos no transcorrer do tempo, embora possam ser apon-
tados acanhados avanços, ainda há muito a ser conquistado, para uma 
condição de vida equânime e justa para esses grupos. Ocorre que, num 
contexto pandêmico, o cenário de desigualdade acaba por se expandir 
ainda mais, ora, diante da acentuada vulnerabilidade das comunidades e 
as tímidas ou inexistentes medidas assistenciais direcionadas, surgem di-
versos impasses que acabam por colocar em risco direitos fundamentais 
desses povos.

A questão da falta de titulação das terras tradicionalmente ocupa-
das por esses grupos, está intimamente ligada com a escassa infraestrutura 



220

Carlos Eduardo M. Silva e Graziella Barros A. Rodrigues

que esses povos conseguem gozar, com isso demandas básicas passam a 
ser um problema, uma vez que não são atendidas. Nesse sentido, questões 
já existentes tornaram-se mais acentuadas com a pandemia.

 A situação, é sensivelmente agravada diante do fenômeno da in-
visibilidade da doença, nos territórios das comunidades tradicionais, isso 
ocorre por meio da supressão de dados de transmissão da doença nessas 
comunidades, além disto, a subnotificação dos casos também é um pro-
blema, uma vez que secretarias municipais deixam de informar quando 
a transmissão da doença e a morte ocorrem entre pessoas quilombolas, 
bem como há também ocorrências de dificuldades no acesso a realização 
de exames, sendo estes por vezes não autorizados a pessoas com sintomas. 
como aponta o documento de observatório da COVID-19 nos quilombos9.

No mais, situações pré-existentes acabam por intensificar as no-
vas dificuldades, prova disso, são as questões ligadas às vias de acesso 
aos locais de moradia, demanda de diversas discussões, pois bem, como 
se dá um atendimento de emergência em uma localidade onde o acesso 
é extremamente dificultado pela falta de vias transitáveis de qualidade? 
Certamente, a repercussão da pandemia sobre essas populações é corro-
borada pela distância geográfica e estrutural dos serviços de saúde.

Torna-se imprescindível, a percepção que a progressão do Co-
vid-19, é baseada em indicadores de infraestrutura e socioeconômico, 
desse modo, mostra-se como ingênuo, e até hipócrita, o pensamento que 
essa ameaça atinge do mesmo modo as comunidades tradicionais como 
as demais populações do território nacional, a propósito, endossar esse 
tipo de argumentação contribui para o fenômeno da invisibilidade da si-
tuação fática vivenciada por essas comunidades.

Um notável exemplo que evidencia a disparidade supracitada, se 
dá em relação ao auxílio-emergencial, a extrema necessidade deste bene-
fício no cenário econômico nacional, aliado a escassez de informações e 
instruções a população, acabaram por gerar situações de escassez de ali-
mentos e suprimento de necessidades básicas em lares diversas famílias 
brasileiras, além de inúmeras demandas judiciais com pretensões rela-
cionadas ao tema, que muitas vezes demoram a ser atendidas enquanto a 
necessidade dos indivíduos é iminente.

9 Disponível em: https://quilombosemcovid19.org. Acesso em: 20 de março de 2021.
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Pois bem, aliado a esses fatores, no contexto fático das comuni-
dades tradicionais o cenário acaba por ser ainda mais agravado, uma vez 
que impasses como a falta de acesso à tecnologia, como: celular; sinal de 
telefonia e internet, aliada escassez de assistência para sanar dúvidas aca-
ba agindo como obstáculo ao direito dos indivíduos desses povos.

Além disso, outra questão a ser pontuada, diz respeito ao des-
locamento desses grupos às sedes dos municípios, uma vez que há que 
ser levado em consideração que as orientações recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenir a disseminação do 
Coronavírus, são relacionadas ao isolamento social.

Os problemas a serem apontados são diversos, mas atendo-se 
apenas a um rol sintetizado, aborda-se também, a questão do não escoa-
mento da produção, muitas das comunidades tem sua economia centra-
da na agricultura familiar, que frequentemente é realizada sem políticas 
públicas específicas voltadas ao fomento da atividade, desse modo, com 
as medidas recomendadas para o impedimento do avanço da contamina-
ção, a situação econômica de milhares de famílias acaba por ser agravada, 
uma vez que encontram se impossibilitadas de comercializar seus pro-
dutos nos municípios mais próximos, devido a suspensão de atividades 
como feiras livres e até mesmo períodos de confinamento e fechamento 
total das atividades comerciais. Nesse sentido, tem-se que a segurança 
alimentar dos povos tradicionais acaba por ser diretamente afetada, além 
do agravamento das condições econômicas.

Por fim, cabe apenas rememorar que problemas habitação, falta 
saneamento, luz elétrica, acabam por impedir ou dificultar as novas con-
figurações que foram trazidas neste período, como é o caso da educação 
remota, que muitas vezes acaba por não ser alcançada nas comunida-
des tradicionais diante desses empecilhos10, não se pode perder de mira 
que urge que a manutenção de cada direito adquirido seja estritamente 
respeitada e valorizada de modo a impelir que seja perpetuada a mar-
ginalização da educação para essas comunidades, visando impedir que 
se perpetue o viés seletivo em âmbito educacional pátrio, que faz com 
que parcelas mais vulneráveis acabam por ser deixadas de lado, evitando 

10 Disponível em: https://www.oxfam.org.br/blog/entenda-como-a-pandemia-de-co-
ronavirus-afeta-as-comunidades-tradicionais/. Acesso em: 23/03/2021.



222

Carlos Eduardo M. Silva e Graziella Barros A. Rodrigues

assim o retrocesso no que se refere as políticas educacionais já conquista-
das nos últimos anos, faria com que houvesse um atraso de realizações já 
alcançadas bem como a violação de direitos adquiridos.11

 5. POSSÍVEIS IMPLEMENTAÇÕES PARA RESOLUÇÃO DESSAS QUESTÕES

Como já evidenciado, a pandemia tem afetado as comunidades 
tradicionais, com inúmeros impactos, que tendem a perpetuar suas con-
sequências no transcorrer do tempo, assim, cabe medidas que possam 
agir como garantidoras de direitos, uma vez, o sistema jurídico brasileiro 
tem se fundamentado no sentido de que, aos povos indígenas, quilombo-
las e comunidades tradicionais tenham assegurados direitos tidos como 
universais. de modo que possam efetivá-los com a admissão da existência 
de costumes, tradições e instituições que lhes são típicas.

Nesse ínterim, cumpre refletir as responsabilidades estatais no 
que se refere a essas comunidades dado a realidade fática da pandemia, 
por meio da implementação de medidas que visem resguardar essa po-
pulação, bem como garantir que seus direitos sejam efetivados nesse con-
texto atípico.

Ora, diante disso, tendo em vista a necessidade de resguardar o 
distanciamento social por meio do isolamento, cumpre que sejam im-
plantadas disposições uma vez que visando obstar a difusão do coro-
navírus entre as comunidades e, urge a necessidade de garantir que as 
populações permaneçam em distanciamento social nas suas próprias 
comunidades, mas que isso não as impeça de usufruir das condições mí-
nimas de segurança alimentar e direitos sociais e previdenciários. Com 
isso, medidas como às peculiaridades socioculturais desse grupo sejam 
levadas em conta, em termos educacionais há que ser pensada formas de 
acesso aos conteúdos pelos estudantes das localidades que não possuam 
acesso à internet ou energia elétrica, como por exemplo, a distribuição de 
material impresso em um intervalo de tempo a ser definido pelas secreta-
rias de educação responsáveis por cada localidade.

Além disto, no que tange a questão do deslocamento dos in-
divíduos aos centros urbanos, em decorrência da falta de informações 

11 RODRIGUES, Graziella, B.A.; FARIA, Juliete P. 2020.
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amparo, cumpre ressaltar que o tempo de validade da parcela do auxílio 
emergencial, nos termos do artigo 10, inciso IV, do decreto12, é de du-
zentos e sessenta dias o é importante que sejam tomadas providências 
no sentido de haver a dilação do prazo específico para as comunidades 
tradicionais, para saques do benefício auxílio emergencial, previsto na 
Lei nº 13.982, de 2 de abril de 202013, atualmente de 90 dias, estipulando a 
oportunidade do saque enquanto perdurar o estado de pandemia, coibin-
do assim o comparecimento em massa às agências e lotéricas.

Ademais, medidas como a estruturação de material informativo, 
direcionado aos grupos populacionais tradicionais, principalmente para 
aqueles que se encontram em localidades afastadas dos centros urbanos 
ou de complicado acesso, de modo que que venha contemplar as princi-
pais dificuldades que dizem respeito ao acesso ao auxílio emergencial, e 
traga orientações que possam sanar esses impasses, bem como a imple-
mentação da telemedicina nas localidades que possuam acesso à internet.

Nesse sentido, também é interessante, materiais que contemplem 
não só as recomendações gerais, como isolamento ou distanciamento so-
cial para evitar a contaminação de indivíduos e comunidades pelo novo 
coronavírus, e como isso pode ser concretizado por meio de ações co-
letivas e individuais; a forma de higienização para o combate do vírus, 
mas também que sejam dadas orientações específicas relacionadas a cada 
comunidade e suas atividades típicas, contemplando inclusive seu dialeto 
próprio. E não somente orientar, mas também o fornecimento de insumo 
a esses grupos, que agem como medida de proteção contra a dissemina-
ção do coronavírus, tais como álcool em gel, e máscaras.

É importante, pensar na forma assistencial de saúde a fim de 
combater a invisibilidade das comunidades tradicionais devido os casos 
de contaminação serem subnotificados, nesse sentido, é preciso que se-
jam aprimoradas as tímidas formas de monitoramento que o Ministério 
da Saúde por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) 
tem apresentado Boletins Epidemiológicos para os Distritos Sanitários 

12 Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decre-
to/d10316.htm. Acesso em: 26/03/2021.

13 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13982.
htm. Acesso em 26/03/2021.
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Especiais Indígenas (DSEI)14, a fim de que haja uma rede de monitora-
mento que seja alimentada com dados mais precisos, e que contemple 
todos os grupos tradicionais.

Ademais, é indispensável que sejam tomadas providências assis-
tenciais dentro das comunidades, como testagem em massa, e providên-
cias de deslocação para as unidades de saúde, quando necessário.

Por fim, fala-se da garantia da segurança alimentar, cumpre 
salientar que a Lei nº 11.346/200615, que criou o Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, trata do acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer 
o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas ali-
mentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que 
sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

De maneira, mais pormenorizada, a questão é tratada pelo 
Decreto nº 6.040/200716, o qual institui a Política Nacional de Povos e 
Comunidades Tradicionais, dispondo que as atividades de apoio e for-
talecimento às comunidades deverão ocorrer de forma bem estruturada, 
levando em consideração o princípio da segurança alimentar, garantin-
do-lhes acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quanti-
dade suficiente, devendo ainda amparar outras necessidades essenciais17.

14 Disponível em:http://www.saudeindigena.net.br/coronavirus/mapaEp.php. Acesso 
em: 26/03/2021.

15 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11346.
htm. Acesso em 26/03/2021.

16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/
d6040.htm. Acesso em 26/03/2021.

17 Art. 1º As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão 
ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os se-
guintes princípios: III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos 
e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de quali-
dade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respei-
tem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente 
sustentáveis; XI - a articulação  e integração com o Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional. Decreto n° 6.040/2007. Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm. Acesso em: 25/03/2021.
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Ora, no contexto pandêmico a atenção deve ser redobrada para 
essa questão, uma vez que a implementação dessas normas acontece por 
meio da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais 
Específicos, regida pela Portaria MDS nº 527/201718, por meio da distri-
buição de cestas básicas, é necessário que haja transparência nesse pro-
cesso, com a divulgação de um cronograma que discrimine as datas e 
localidades que os alimentos serão entregues.

Além disso, a fim de que a segurança alimentar dessas popula-
ções seja de fato garantida é importante que a distribuição de alimentos 
ou mecanismos congêneres seja feita em tempo hábil, preferencialmente 
no início de cada mês, dada a urgência desse tipo de medida.

No mais, é necessário que se utilize dos os meios de transporte 
cabíveis e apoio logístico necessários para que sejam contempladas todas 
as localidades, mesmo as mais remotas, de modo que haja esforços múl-
tiplos da esfera federal; estadual e municipal, bem como a fiscalização 
dos entes jurídicos, das organizações não governamentais e da população 
em geral, a fim de supervisionar a real efetividade dessas medidas, pois 
somente com esforços múltiplos é possível buscar uma condição equâni-
me aos grupos que em tantos períodos do transcorrer histórico tem tido 
violados seus direitos e garantias.

Por fim, é primordial que as ações não sejam apenas pontuais, 
mas que sejam ininterruptas durante o período de pandemia, e fortaleçam 
medidas semelhantes no pós pandemia, como o escoamento da produção 
e segurança alimentar, fomentando o fortalecimento da economia das co-
munidades tradicionais e proporcionando assim o etnodesenvolvimento.

 CONCLUSÃO

Com isso, levando em conta o aspecto democrático que funda-
menta o ordenamento jurídico pátrio, é necessário que em um momen-
to de tamanha necessidade, às comunidades tradicionais possam ter es-
pecial atenção diante da vulnerabilidade que já apresentavam antes, se 

18 Disponível em: https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/
content/id/1390909/do1-2017-12-27-portaria-n-527-de-26-de-dezembro-
de-2017-1390905. Acesso em 26/03/2021.
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manifesta durante a pandemia e que diante da inércia estatal, podem vir 
a perdurar depois deste período. Nesse sentido, as problemáticas discu-
tidas que permeiam os mais diversos âmbitos de vida dessas populações, 
tais como acesso a saúde, a educação, condições básicas de higiene, bem 
como a garantia de segurança alimentar e medidas econômicas que lhes 
contemplem, bem acesso a direitos previdenciários e incentivos governa-
mentais, já eram existentes mesmo antes do contexto pandêmico tiveram 
significativo agravamento sobrevindo essa situação de crise.

Contudo, o contexto que reflete tanta tensão, não pode ser uti-
lizado como meio de argumentação e justificativa para a violação dos 
direitos dessas populações, uma vez que a pluralidade dos povos é que 
compõem todo povo brasileiros e que constitucionalmente são garanti-
dos os direitos pertinentes a essas comunidades tradicionais, mesmo que 
historicamente esses direitos tiveram várias violações, o que reforça a ne-
cessidade de uma correção histórica.

Destarte, conforme discutido, as medidas adotadas de maneira 
geral para a população nesse período emergencial, embora também des-
tinada às comunidades tradicionais, não contempla suas particularidades 
culturais, e as tímidas medidas de saúde em relação a esses grupos preci-
sam ser amplificadas e aprimoradas, não sendo apenas um mero cumpri-
mento de protocolo a fim de constar a existência de alguma medida, mas 
que de fato sejam iniciativas efetivadas nas comunidades, combatendo 
problemas como o deslocamento dos indivíduos aos centros urbanos, os 
casos de subnotificação que invisibilizam a situação real de contaminação 
dos indivíduos dessas comunidades, bem como os empecilhos que obs-
tam o acesso às medidas governamentais.

Nesse sentido, o etnodesenvolvimento em um período de tama-
nha instabilidade é uma resposta a problemas econômicos que atingem 
essas populações, principalmente no que diz respeito ao escoamento das 
produções, não se pode falar em desenvolvimento econômico, ou em 
condições justas em um país que ignora suas diversidades étnicas, prin-
cipalmente em períodos como o da pandemia, que geram tanta insegu-
rança e preocupação.

Por isso, cabe ao poder estatal a implementação de políticas pú-
blicas direcionadas e que contemplem as particularidades desses povos, 
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e que de fato venham ser efetuadas de modo a auxiliar verdadeiramente. 
Além disso, ao poder judiciário, é cabível que não esteja com vendas em 
seus olhos em um momento tão peculiar, agindo como aporte nas ques-
tões pertinentes e fiscal das ações governamentais.

Por fim, o reconhecimento de pertencimento é algo que impul-
siona uma realidade mais justa e empática, quando se tem em mente que 
as populações tradicionais não são povos apartados - ideia que lamenta-
velmente ainda é difundida na contemporaneidade por algumas parcelas 
da sociedade- mas que de fato compõem a multifacetada população bra-
sileira, tem se pujança de todos para estar atento a realidade dessas comu-
nidades, ajudando na parcela de suas forças e procurando atentar-se às 
medidas estatais que contemplem essas comunidades, a fim de vivenciar 
um Brasil mais justo.
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 MARCO TEMPORAL PARA DEMARCAÇÃO DE 
TERRAS E DIREITO AO ETNODESENVOLVIMENTO 
DAS COMUNIDADES INDÍGENAS: GRANDEZAS 
INVERSAMENTE PROPORCIONAIS

Thaymara Rodrigues Garcez1

 INTRODUÇÃO

A partir de 2014, por meio do julgamento do RMS 29.087 pelo 
Superior Tribunal Federal – STF, consolidou-se a possibilidade de discus-
são dos limites de terras indígenas definidos em portaria no Ministério 
da Justiça e homologado pela presidência pela via mandamental, opor-
tunizando, então, a anulação de vários processos administrativos com 
fundamento de que em não havendo a demonstração de posse indígena 
dentro do marco temporal estabelecido, não há que se falar em demarca-
ção, exceto nos casos em que ocorre o denominado “esbulho renitente” 
(BRASIL, 2014).

Foi a partir do emblemático caso Raposa Serra do Sol (Petição 
3.388 de 2009), através das 19 salvaguardas institucionais referentes ao 
processo de demarcação de terras estabelecidas pelo STF e aderidas pelo 
Parecer vinculante n. 001 de 2017 da AGU, que surgiram tais pressupos-
tos considerados como condição sine qua non para o reconhecimento 
dos direitos territoriais dos povos indígenas, quais sejam: ocupação na 
data da promulgação da Constituição de 1988 ou comprovação da ocor-
rência do esbulho renitente, ou seja, resistência persistente e atual contra 
o esbulho.

1 Graduada em Direto pelo Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Pós-
graduanda em Direito e Economia dos Sistemas Agroindustriais pela Faculdade CNA 
em convênio com Instituto Brasileiro do Direito do Agronegócio (IBDA). Advogada.
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O cenário atual é de rediscussão de mencionado marco temporal 
para demarcação de terras indígenas, porquanto ainda no ano de 2019 
o STF reconheceu repercussão geral da matéria relativa ao estatuto pos-
sessório indígena por intermédio do RE 1.017.365/SC, oportunidade em 
que o relator do caso, ministro Edson Fachin, determinou a suspensão 
dos efeitos do referido Parecer até o julgamento do Tema 1031, suspen-
dendo qualquer ato da FUNAI para rever procedimento de demarcação 
com no instrumento normativo.

Nesse cenário, o objetivo do presente trabalho é analisar como 
o marco temporal fixado pelo atual entendimento do STF influen-
cia no exercício do direito ao etnodesenvolvimento dos indígenas 
brasileiros, considerando, a esse respeito, a atual tendência de mutação 
constitucional, vez que a terra indígena configura recurso sem o qual não 
é possível falar em preservação e desenvolvimento dessas comunidades.

A questão tem fundamental relevância, pois o marco temporal 
de 1988 impacta diretamente o direito de posse dos índios sobre as terras 
tradicionalmente ocupadas, o que, por consequência, afeta a plena capa-
cidade de se desenvolverem de forma autônoma, sem a intervenção de 
entidades públicas e particulares que buscam prioritariamente substituir 
a vontade desses povos, suprimindo sua capacidade de decisão e desen-
volvimento econômico, social e político.

Com isso, o presente artigo científico visa contribuir para a dis-
cussão da matéria a partir da leitura bibliográfica de livros, artigos e da-
dos científicos acerca do tema, assim como a partir da análise de decisões 
do Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos acerca do marco tempo-
ral para demarcação de terras indígenas.

Na primeira parte apresentamos o conceito jurídico de terras in-
dígenas a partir do texto puro trazido pela Constituição de 1988, obser-
vando os atributos e características peculiares do primeiro capítulo cons-
titucional inteiramente dedicado aos povos indígenas, com o objetivo de 
compreender o que o constituinte originário almejou compreender como 
“terras indígenas”, longe de qualquer análise jurisprudencial.

Na segunda parte, tratamos do emblemático caso Raposa Serra 
do Sol, em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tratou 
acerca do conceito de terras indígenas, trazendo 19 salvaguardas que 
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figuram premissas para interpretação do texto constitucional, fixando, 
entre outros pontos, um marco temporal para o procedimento de demar-
cação, amplamente criticado por juristas e que vem sendo rediscutido 
pela própria Corte.

Na terceira, abordaremos a relação entre as terras indígenas, o 
marco temporal fixado para o reconhecimento deste direito originário 
dos índios, e o direito dessas comunidades ao etnodesenvolvimento, ou 
seja, ao direito desses povos ao desenvolvimento econômico, político e 
social de forma autônoma.

Por fim, rumo à conclusão, analisaremos como o marco tempo-
ral fixado é capaz de mitigar os direitos desses povos indígenas ao de-
senvolvimento autônomo de suas comunidades, a partir de suas crenças 
e valores, respeitando, sobretudo, seu modo de vida, configurando um 
possível fator inversamente proporcional ao direito de desenvolvimento 
desse grupo étnico.

 2. CONCEITO JURÍDICO DE “TERRAS INDÍGENAS” À LUZ DA   
 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

Apenas a Constituição Federal Brasileira de 1988 dedicou um 
capítulo inteiro dedicado aos direitos indígenas, mas a verdade é que 
há muito o direito às terras tradicionalmente ocupadas por tais povos 
encontram tutela jurídica no país, haja vista a notória interdependência 
entre o índio e suas terras, vez que o desenvolvimento e preservação 
da tradição e cultura de um (sujeito) está intrinsecamente vinculada ao 
outro (recurso).

O primeiro marco regulatório acerca dos índios na história do 
Brasil foi ainda sob o império da Coroa Portuguesa, que por meio da 
edição do Alvará de 1º de Abril de 1680 já reconhecia os índios como 
“primeiros e originais senhores das terras” (PORTUGAL, 1680), reser-
vando-lhes a proteção contra a perturbação da posse, vedando até mes-
mo a aquisição por meio contratual, seja por compra, doação ou qualquer 
outro pretexto aparentemente lícito. Quase dois séculos depois, em 1850 
foi promulgada a Lei de Terras, a qual reservou das terras devolutas àque-
las necessárias à colonização indígena, mais uma vez reconhecendo o 
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direito de ocupação desses povos. Em 1928 foi criada a Lei de Terras dos 
Índios, primeira legislação específica para tal parcela da população, o que 
só veio a ocorrer novamente em 1973, quando foi sancionado o chama-
do Estatuto do Índio. A nível constitucional, a partir da Constituição de 
1934 todas as que precederam trouxerem tratamento específico quanto 
aos direitos dos indígenas, sendo a Constituição de 1988 a maior referên-
cia nesse tema.

Sendo assim, desde 1680 o Brasil reconhece o direito congênito – 
e não adquirido – dos indígenas sobre suas terras tradicionalmente ocu-
padas, fundando-se no “indigenato” para aproximar-se da ideia de um 
direito originário e não derivado (NETO, 1993). O que se percebe, toda-
via, é que os motivos que deram causa a tal reconhecimento lá no século 
XVII não é o mesmo que impulsionou a Constituição de 1988. Enquanto 
um instrumento visava criar espécie de “guetos” para as comunidades 
indígenas, afastando-os da convivência do resto da população dita civi-
lizada, o outro, não menos preocupado com a convivência entre índios 
e não índios, visa primordialmente garantir-lhes direitos fundamentais.

Percebeu-se quando da edição do Alvará de 1º de Abril de 1680 
que melhor seria que o índio tivesse sua terra, e que ali pudesse desen-
volver suas atividades econômicas, do que persistir nas tentativas de in-
tegrá-lo à outra realidade cultural, onde o mesmo pudesse ficar sujeito à 
condição de miserabilidade. Os muitos anos que se passaram não tiram 
a razão do pensamento português, em que pese a perspectiva atual seja 
completamente diferente, fato é que a terra continua sendo essencial para 
o desenvolvimento da população indígena.

Nessa linha de pensamento, construído a várias mãos, a CF/88 
positivou o art. 231, § 1º, definindo aquilo que o ordenamento pátrio 
compreende como “terras indígenas”, visando dar tratamento jurídico 
adequado a recurso tão essencial à garantia de todos os outros direitos 
que orbitam o indígena e sua vivência em comunidade. Com isso, a Carta 
Magna definiu-as, basicamente, a partir de sua ocupação tradicional e em 
caráter permanente, caracterizada pela atividade produtiva característica 
destes povos, em que se considera a preservação dos recursos ambientais 
e a garantia do bem-estar, viabilizando sua reprodução física e cultural a 
partir dos seus costumes e tradições.
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Interpretando o texto constitucional, o Supremo Tribunal Fe-
deral, por meio do Recurso Extraordinário n. 219.983-3/SP julgado em 
1998, tratou especificamente cada elemento trazido pelo conceito dado 
pelo constituinte, sendo possível notar, desde essa época, a tendência de 
fixação do atual marco legal para demarcação dessas terras. Segundo o 
entendimento exarado em referida decisão, nas Cartas pretéritas e na 
atual as terras que os índios tradicionalmente ocupam não albergam as 
ocupadas em tempos remotos, sendo exigida a posse atual, conforme os 
dizeres do ministro Marco Aurélio, relator do caso:

Conclui-se, assim, que a regra definidora do domínio dos incisos 
I e XI do artigo 20 da Constituição de 1988, considerada a 
regência sequencial da matéria sob o prisma constitucional, não 
alberga situações como a dos autos, em que em tempos me-
moráveis, as terras foram ocupadas por indígenas. Conclusão 
diversa implicaria, por exemplo, asseverar que a totalidade do Rio 
de Janeiro consubstancia terras da União, o que seria verdadeiro 
despropósito (BRASIL, 2006, p. 12).

Ressalva-se que o citado entendimento vem na linha de todas as 
legislações envolvendo terras indígenas, desde a Lei de Terras dos Índios 
de 1928, passando por todas as Constituições que precederam a de 1934, 
até chegar a de 1988, sempre no viés de proteção às terras em que os 
índios se achem, sendo vedada transmiti-las por qualquer modalidade. 
Assim, o que se nota é que por mais que o constituinte originário reco-
nheça a existência de um direito originário, e, portanto, não derivado e 
independente de qualquer ato constitutivo, remontando à teoria do indi-
genato, ele não deve ser exercido de forma indistinta, estando limitado à 
iminência da posse exercida de forma tradicional.

A ocupação tradicional, por outro lado, não quer dizer posse 
imemorial, ou seja, em épocas tão longínquas que não se pode lembrar. 
Diz respeito ao modo tradicional de vivência dos indígenas, como se re-
lacionam com suas terras, utilizando-as conforme seus usos, costumes e 
tradições (LOPES, 2006). A esse respeito, o ministro Nelson Jobim, no 
citado RE n. 219.983- 3/SP, menciona “que a palavra ‘tradicionalmente’ 
não é a posse imemorial, é a forma de possuir; não é a posse no sentido 
de comunidade branca, mas, sim, da comunidade indígena”, ou seja, o 
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conceito de posse é afeta ao conceito tradicional indígena, com a ressalva 
do requisito da atualidade. (BRASIL, 1998, p. 649).

É nesse viés que se torna possível compreender o fato de todos 
os demais elementos vinculados ao conceito de terras indígenas trazidos 
pela CF/88 tratarem de questões afetas à preservação da vida indígena, 
já que a posse deve garantir o desenvolvimento de atividade produtiva, a 
preservação de ambiente capaz de garantir o bem-estar, reprodução física 
e cultural dessas comunidades. Com isso, vê-se que o exercício da posse 
deve propiciar o desenvolvimento econômico, biológico, social e cultu-
ral dos originários donos das terras, não se tratando de uma espécie de 
“benesse” concedida pelo Estado, mas do reconhecimento de um direito 
constitucional que abriga a garantia do exercício de diversos direitos fun-
damentais individuais e sociais dos indígenas, os quais serão exercidos 
em sua plenitude apenas a partir da efetiva posse sobre suas terras.

Acontece que o exercício pleno de tais direitos encontra severa 
limitação ao se deparar com o requisito da atualidade da posse, fato que 
veio a se tornar ainda mais crítico a partir do emblemático caso Raposa 
Serra do Sol, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009, quando o 
citado requisito passou a servir como preceito para fundamentar a tese 
do marco legal para demarcação das terras indígenas no Brasil, consi-
derando como atual a posse exercida durante a data da promulgação da 
Constituição de 1988. Nem antes. Nem depois. Com exceção do caso em 
que tenha ocorrido esbulho renitente.

 3. CASO RAPOSA SERRA DO SOL: A CONSAGRAÇÃO DO MARCO   
 TEMPORAL PARA DEMARCAÇÃO DOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS

Como visto, desde muito cedo o Brasil reconhece o direito ori-
ginário dos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas. Todavia, com 
a Constituição de 1988 esse reconhecimento se tornou não apenas um 
direito do povo indígena, mas também um dever do Estado a ser exercido 
de maneira ativa, por meio da obrigatoriedade de demarcação das terras 
da União como indígenas, conforme determinou o art. 67 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que previu o prazo de 
cinco anos para tal realização.



237

Direito Agrário Contemporâneo – por novas subjetividades

Acontece que, como bem se sabe, mesmo passando mais de 
30 (trinta) anos desde a promulgação da Constituição, ainda há muito 
que se discutir acerca da demarcação dessas terras. Ao longo dos anos 
o Supremo Tribunal Federal foi palco de diversas discussões sobre o 
tema, sendo o caso mais emblemático o da citada Petição 3388/RR, jul-
gada em 2009, em que se discutiu a constitucionalidade da demarcação 
da terra da comunidade Raposa Serra do Sol, que, ao final, foi convali-
dada pelo Tribunal.

Na oportunidade, o Supremo empreendeu grande esforço para 
construção de obter dictum apto a traduzir conceitos constitucionais 
aplicáveis ao procedimento de demarcação, a começar pelo reconheci-
mento de sua importância para fortalecimento do constitucionalismo 
fraternal empregado no Brasil, evidenciado, dentre outros, nos arts. 231 
e 232 da Constituição. Na visão do Tribunal, os preceitos previstos na 
Lei Fundamental valorizam a inclusão comunitária indígena pela via da 
identidade étnica, amplamente fortalecida através do reconhecimento de 
seu espaço fundiário, que lhes assegura “meios dignos de subsistência 
econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade so-
mática, linguística e cultural” (BRASIL, 2009, p. 6).

Na contramão, ao mesmo tempo em que avançou no reconhe-
cimento dos povos indígenas, referido julgado retroagiu ao estabelecer, 
a partir de uma hermenêutica constitucional, um marco temporal para 
demarcação dessas terras. Tal entendimento enfraquece justamente 
a tal busca por viabilizar a construção de uma identidade étnica, por-
quanto desestrutura a vida comunitária de diversos povos indígenas 
(FERREIRA, 2018, p. 124), intrinsecamente ligada às terras tradicional-
mente ocupadas.

Segundo entendimento exarado no julgado de relatoria do mi-
nistro Carlos Ayres Britto, com ampla repercussão nas esferas jurídica 
e administrativa, a Constituição Federal estipulou data exata – o da sua 
promulgação – como referencial para o marco temporal de ocupação, ou 
seja, para o reconhecimento aos índios dos direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente habitam. Nas palavras do relator (BRASIL, 
2009, p. 68), a entrada em vigor da Constituição seria a “chapa radiográ-
fica” da questão indígena no Brasil:
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Marco objetivo que reflete o decidido propósito constitucional de 
colocar uma pá de cal nas intermináveis discussões sobre qual-
quer outra referência temporal de ocupação de área indígena. 
Mesmo que essa referência estivesse grafada em Constituição an-
terior. É exprimir: a data de verificação do fato em si da ocupação 
fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum outro. Com o 
que se evita, a um só tempo: a) a fraude da subitânea proliferação de 
aldeias, inclusive mediante o recrutamento de índios de outras 
regiões do Brasil, quando não de outros países vizinhos, sob o 
único propósito de artificializar a expansão dos lindes da demar-
cação; b) a violência da expulsão de índios para descaracterizar a 
tradicionalidade da posse das suas terras, à data da vigente Cons-
tituição. Numa palavra, o entrar em vigor da nova Lei Fundamen-
tal Brasileira é a chapa radiográfica da questão indígena nesse 
delicado tema da ocupação das terras a demarcar pela União 
para a posse permanente e usufruto exclusivo dessa ou daquela 
etnia aborígine.

A ressalva ao marco temporal estaria, entretanto, na manuten-
ção da tradicionalidade nos casos em que ao tempo da promulgação a 
reocupação não tenha sido possível em decorrência de renitente esbulho, 
traduz-se: em tese, os índios esbulhados têm de mostrar sua resistência à 
ocupação de não-índios.

A verdade é que o entendimento exarado na Petição 3388/RR não 
diverge daquilo que já vinha há muito sendo construído pelo Supremo, 
o que se pode notar pela Súmula 650, fruto dos argumentos explanados 
pelo ministro Celso de Melo no Recurso Extraordinário nº 219.983- 3/SP 
de 1988, a qual já vinha afastando a tese da demarcação com fundamento 
em ocupação em passado remoto2. No caso Raposa Serra do Sol, porém, 
a fixação com data certa para ocupação indígena foi amplamente aderida 
em razão da edição das famosas 19 (dezenove) salvaguardas institucio-
nais, as quais previam, entre outras questões, o marco temporal de 05 de 
outubro de 1988.

2 A esta altura cabe indagar: nas previsões das Cartas pretéritas e na da atual, no que 
alude a “... terras que tradicionalmente ocupam...”, é dado concluir estarem alber-
gadas situações de há muito ultrapassadas, ou seja, as terras que foram, em tempos 
idos, ocupadas por indígenas? A resposta é, desenganadamente, negativa, consi-
derado não só o princípio da razoabilidade, pressupondo-se o que normalmente 
ocorre, como também a própria letra dos preceitos constitucionais envolvidos.
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As ditas salvaguardas tomaram força vinculante por meio do 
Parecer n. 001 de 2017 da AGU, que determinou a observação e impôs 
o cumprimento obrigatório pela Administração Pública Federal, direta 
e indireta, das regras em todos os processos administrativos de demar-
cação de terras indígenas, com fundamento no Decreto 2.346/19973. Tal 
vinculação foi amplamente criticada, uma vez que o próprio Supremo 
não atribuiu força vinculante à sua decisão perante os Tribunais, confor-
me restou claro no julgamento dos Embargos de Declaração apresentado 
na Petição 3388/RR, de relatoria do ministro Roberto Barroso, ao de-
clarar que a decisão não deveria ser aplicada indistintamente em casos 
similares, embora “a força moral e persuasiva de uma decisão da mais alta 
Corte do País” (BRASIL, 2013) deva ser considerada.

Em muitas outras decisões o próprio Supremo ratificou a não 
aplicação vinculante das salvaguardas, como é o caso das Ações Civis 
Originárias 362 e 366, movidas pelo Estado do Mato Grosso contra a 
União e a FUNAI para obter indenização em razão da demarcação de 
terras indígenas do Parque Indígena do Xingu, criado em 1961, e das 
terras dos povos Nambikwara, Paresí e Enawenê-Nauê, ocorridas na dé-
cada de 80. No mesmo sentido se manifestou o Supremo nos seguintes 
julgados: MS 27.939/DF, MS 31.100/DF, RCL 14.473/RO, RCL 13769/DF, 
Ag Reg na SL 610/SC,RCL 15.668/DF, entre outros. Ocorre que enquan-
to no Judiciário a aplicação das salvaguardas vinha sendo realizada de 
acordo com o caso a caso, na esfera administrativa em razão do Parecer 
da Advocacia Geral da União vários processos de demarcação vinham 
sendo diretamente afetados, só em 2019, cerca de 17 processos foram de-
volvidos à FUNAI para análise do cumprimento dos critérios do Parecer 
nos procedimentos administrativos.

Visando justamente essa situação contraditória, em 2019 o 
STF reconheceu repercussão geral da matéria relativa ao estatuto pos-
sessório indígena por intermédio do RE 1.017.365/SC (BRASIL, 2019), 

3 A esta altura cabe indagar: nas previsões das Cartas pretéritas e na da atual, no que 
alude a “... terras que tradicionalmente ocupam...”, é dado concluir estarem alber-
gadas situações de há muito ultrapassadas, ou seja, as terras que foram, em tempos 
idos, ocupadas por indígenas? A resposta é, desenganadamente, negativa, consi-
derado não só o princípio da razoabilidade, pressupondo-se o que normalmente 
ocorre, como também a própria letra dos preceitos constitucionais envolvidos.



240

Thaymara Rodrigues Garcez

oportunidade em que a Comunidade Indígena Xokleng da Terra Indígena 
Ibirama La Klaño e diversos amici curiae requereram tutela provisória 
incidental a fim de suspender os efeitos do Parecer 01/2017 da AGU (DO 
VALE, 2017), haja vista o estabelecimento de critérios para conceituação 
de terra indígena em prejuízo aos índios, a partir dos seguintes argumen-
tos contidos no petitório:

“[...] o Parecer Normativo desbordou de seu caráter meramente 
interpretativo para inovar na ordem jurídica, bem como inseriu 
novos pressupostos de mérito para fins de conceituação do que 
é uma terra indígena, os quais não estão previstos na Constituição 
Federal de 1988, na Lei n.º 6.001/1973, no Decreto n.º 1.775/1996 
e na Convenção 196 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, ao argumento, repise- se, de que estaria a aplicar a jurispru-
dência desta Egrégia Corte”.

Para o deferimento do pedido suspensivo, o relator do caso, mi-
nistro Edson Fachin, destacou que as salvaguardas estabelecidas no caso 
Raposa Serra do Sol marcaram um avanço na hermenêutica do artigo 231 
da Constituição (BRASIL, 2019, p. 10). Com isso, em 07/05/2020, enten-
dendo pela existência de probabilidade do direito pleiteado e fundado 
perigo de dano, de uma só vez, por decisão monocrática, determinou 
a suspensão dos efeitos do Parecer 001/2017 até o julgamento do Tema 
1031, e a suspensão de qualquer medida da FUNAI para rever procedi-
mento de demarcação com base em referido instrumento normativo.

Para além do debate acerca da interferência do Judiciário em 
questões de competência do Executivo, tais como o funcionamento dos 
processos administrativos de qualquer natureza, o que se vê pela recente 
decisão é uma tentativa de afastar a aplicação indistinta e automática das 
salvaguardas estipuladas, dentre elas a necessária observância do mar-
co temporal para demarcação das terras indígenas. O marco temporal 
certamente é o ponto mais sensível previsto nas salvaguardas, porquanto 
limita no tempo um direito congênito de acesso do índio a um dos seus 
principais recursos para seu desenvolvimento social, econômico, cultural 
e étnico: a terra.

Sabe-se que desigualdades mais profundas no direito a ter-
ra implicam, comumente, violações severas à integridade física como 
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instrumento para consolidação do domínio, controle econômico e po-
lítico (MATZEMBACHER, 2018, p. 323-350). O conflito a esse respeito 
também é aquele que se perfaz por meio do processo, no litígio entre 
índios e não índios na esfera jurisdicional para resolução de pretensões 
divergentes, fato que está intrinsecamente relacionado à forma como os 
tribunais interpretam o próprio conceito jurídico de terras indígenas – 
que envolve, inclusive, o marco temporal para assim ser considerada –, 
optando ora pela razão aos pedidos de demarcação, ora pela razão aos 
pedidos de reintegração de posse.

É evidente que a insegurança jurídica, nesse caso, acerca do 
marco temporal para demarcação de terras indígenas propicia a inten-
sificação desses conflitos indígenas, causando grave histórico de vio-
lência no campo, altos níveis de degradação ambiental e caos fundiário 
(CEPAL, 2014), ou judicial, através dos longuíssimos embates proces-
suais. Assim, a intensa disputa pela ressignificação do conceito de terras 
indígenas a partir da definição do marco temporal que evidencia os 
direitos territoriais se deve, à evidência, ao enorme conflito de interes-
ses por trás, sobretudo, da grande mobilização de setores conservado-
res. A morosidade administrativa e a ampla judicialização dos casos 
de demarcação também contribui para falta de consenso, porquanto 
o próprio Judiciário, quem pode trazer segurança jurídica, se mostra 
contraditório (VIEIRA, 2016).

Por meio da Proposta de Emenda Constitucional n. 215/2000 
pretende-se transferir ao Congresso Nacional a missão de delimitar pa-
râmetros para o caso das demarcações, dentre eles, o marco temporal. 
Apesar de se estar abrindo possibilidades para desconstrução política de 
um conceito jurídico, tem-se que essa se revela uma alternativa cada vez 
mais estável, haja vista as variações jurisprudenciais do Supremo, que 
vêm influenciando diretamente o caos fundiário. Com isso, restando ao 
legislativo o dever de preencher a lacuna por meio da positivação, é possí-
vel termos que nos deparar com o prejuízo e agravamento das partes mais 
vulneráveis e sem voz política, os índios.
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 4. RELAÇÃO ENTRE TERRITÓRIO INDÍGENA, MARCO TEMPORAL E   
 DIREITO AO ETNODESENVOLVIMENTO

Nas palavras do ministro Ayres Britto, “terra indígena, no imagi-
nário coletivo aborígine, deixa de ser um mero objeto de direito para ga-
nhar a dimensão de verdadeiro ente ou ser que resume em si toda ances-
tralidade, toda coetaneidade e toda posteridade de uma etnia”. Justamente 
por essa característica, por se tratar de uma espécie de herança passada 
(derivada de direito originário e preexistente), a terra indígena carece de 
proteção presente para garantia do futuro das comunidades (RIOS, 2002, 
p. 65), pois é nessa que se conserva o modo tradicional de ocupação indí-
gena, protegido pela Constituição Federal de 1988.

São quatro os fundamentos da Carta Magna acerca da defini-
ção de terras indígenas, previstas no art. 231, §1: (i) aquelas tradicional-
mente ocupadas e habitadas em caráter permanente; (ii) utilizadas para 
atividades de produção; (iii) bem como para preservação dos recursos 
ambientais que garantam bem-estar; (iv) necessárias a permitir a repro-
dução física e cultural a partir dos costumes e tradições indígenas. A tra-
dicionalidade de certa forma rege todos os demais parâmetros, pois é a 
partir dela que se percebe o modo de vida indígena na terra pertencida, 
onde as atividades produtivas estão limitadas pela necessidade de pre-
servação de recursos naturais, pois visa essencialmente a perpetuação da 
comunidade.

A esse respeito, acerca da particularidade que é se tratar de tais 
conceitos, João Afonso da Silva afirma a importância de lançar um olhar 
segundo a cultura indígena para interpretação adequada:

De sorte que não se vai tentar definir o que é habitação perma-
nente, modo de utilização, atividade produtiva, ou qualquer das 
condições ou termos que as compõem, segundo a visão civilizada, 
a visão do modo de produção capitalista ou socialista, a visão do 
bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de ser deles, da 
cultura deles.

A reprodução física e cultural trazida na Constituição pode ser 
vista, portanto, como objetivo a ser alcançado por meio do acesso às terras 
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indígenas, de modo que à posse é atribuída finalidade que não deve ser 
ignorada, pois resume em si mesmo a relevância do instituto, qual seja, 
permitir que a comunidade indígena, através de recurso imprescindível 
(terra), exerça seu “modo de ser”, perpetuando seus costumes e tradições.

Acontece que, para além da tradicionalidade caracterizar o direito 
originário à terra, a habitação em caráter permanente também o delimi-
ta. A habitação perene não quer dizer o reconhecimento da possibilida-
de de uma posse imemorial – até porque essa possibilidade foi rechaçada 
por meio da Súmula 650 do STF –, mas de uma garantia para o futuro, 
já que essas terras inalienáveis são destinadas de forma perpétua ao seu 
habitat (SILVA, 2005, p. 858), salvo o caso de esbulho renitente. É nesse 
fundamento que se baseia a teoria do fato indígena, proposta pelo ministro 
Menezes Direito, que afasta a teoria do Indigenato, privilegiando a segu-
rança jurídica em detrimento das dificuldades práticas de uma investiga-
ção imemorial, sob o fundamento da existência de um marco temporal, 
fixado pelo STF como a data de 05 de outubro de 1988, e de um marco da 
tradicionalidade, exercida em caráter permanente (JUNIOR, 2018, p. 129).

Todavia, analisando o descrito tratamento jurídico dado pela le-
gislação brasileira com relação ao conceito de terras indígenas, principal-
mente acerca do respeito ao modo de vida indígena, será que a interpre-
tação dada pelo Supremo quanto à fixação de um marco temporal para 
demarcação de terras indígenas encontra-se adequada à finalidade do 
legislador originário? Ora, o marco temporal certamente vai de encon-
tro com a trajetória dos povos indígena para respeito a sua cultura e seu 
modo de vida por meio da conquista de terras onde possam perpetuar 
seus usos, costumes e tradições. Ao mesmo tempo, quando se analisa sob 
o crivo da exigência de uma posse em caráter permanente, vê-se que essa 
posse não pode ser identificada a qualquer tempo, assim como não pode 
vir de tempos remotos. O exercício da posse deve ser presente, admitin-
do-se exceção, no máximo, no caso de esbulho renitente.

Ainda assim, a existência de um marco temporal tal como fixado 
pelo Supremo desestrutura o próprio conceito constitucional de terras 
indígenas, pois, como evidenciado, afeta o objetivo precípuo do instituto. 
Não bastasse isso, a delimitação temporal incita diversos conflitos fun-
diários entre índios e não-índios, cenário que já era bastante acirrado 
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antes mesmo das salvaguardas instituídas na Petição 3388/RR, a exemplo 
dos casos de demarcação da Terra Indígena Tupinambá de Belmonte/BA4 
e da Terra Indígena Xucuru/PE5, em que ocorreram graves violações à 
direitos humanos.

Dos conflitos trazidos pela fixação do marco temporal, tem-se 
o exemplo do caso da Terra Indígena Limão Verde, em que a Segunda 
Turma do STF, por unanimidade, proveu um recurso que pleiteava a nu-
lidade dos atos administrativos de reconhecimento das terras localiza-
das na Fazenda Santa Bárbara, sob o fundamento de estarem ausentes a 
ocupação em outubro de 1988 ou a ocorrência de esbulho renitente. Na 
ocasião, o Tribunal apontou que a perícia realizada constatou que a ocu-
pação indígena se estendeu até o ano de 1953, não sendo o caso de reni-
tente esbulho, pois, conforme o relator do caso, ministro Teori Zavascki, 
“renitente esbulho não pode ser confundido com ocupação passada ou 
com desocupação forçada. Há de haver [...] situação de efetivo conflito 
possessório que, mesmo iniciado no passado, ainda persista até o marco 
demarcatório temporal atual”.

Nota-se, a partir do caso, a ameaça do modo de vida indígena 
em razão da limitação ao reconhecimento do seu direito originário de 

4 Trata-se de caso específico em que se requereu a suspensão dos pedidos de reinte-
gração de posse realizados por não-indígenas em face da Terra Indígena Tupinambá 
de Belmonte/BA enquanto da duração do processo de demarcação. As ações posses-
sórias vinham tendo êxito através do juízo da comarca (Eunápolis/BA) e do TRF-1, 
quando então a FUNAI ingressou no STF com a Suspensão de Segurança n. 5049 
contra as ações alegando que o processo de reintegração acirraria os conflitos, que 
já vinham ocasionando incêndios nas casas dos indígenas e destruição de cadeias 
produtivas. O resultado foi o êxito no sentido de suspender as liminares até ulterior 
decisão administrativa no processo de demarcação, conforme decisão publicada em 
12/11/2015.

5 Trata-se de processo de demarcação iniciado em 1989, tendo ocorrido apenas em 
2001 o Decreto homologatório da Presidência. Ao tempo do registro do território 
junto ao Registro e Imóveis o Oficial suscitou dúvida a fim de questionar os aspec-
tos formais da solicitação de registro de propriedade indígena. Apenas em 2005 
ocorreu consolidou-se o registro por meio de decisão da Justiça Federal que reco-
nheceu a legalidade. Ainda assim, em decorrência de diversas ações de reintegração 
de posse, o território não foi ocupado em sua integralidade pelo povo indígena. A 
demora excessiva no processo demarcatório e na efetiva ocupação do território foi 
reconhecida pela Corte IDH, que condenou o Brasil entre outras medidas à indeni-
zação por dano moral coletivo.
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acesso às terras, mesmo quando há a ocorrência de desocupação vo-
luntária. Se não há ocupação no marco temporal estabelecido, há de se 
provar a existência de uma guerra entre índios e não-índios, caso con-
trário, não há como salvaguardar o previsto no art. 231 e seguintes da 
Constituição Federal. Evidentemente tal ocorrência afeta a capacidade 
de desenvolvimento dessas comunidades, e mais, afeta a capacidade de 
desenvolvimento enquanto grupo étnico no interior de uma sociedade 
ampla (STAVENHAGEN, 1984, p. 41), cujo objetivo é obter autonomia 
para elaboração de estratégias de desenvolvimento estabelecidas a partir 
da visão dos povos indígenas, de sua história, valores, interesses e objeti-
vos futuros, cabendo ao estado apenas o dever de estímulo dos processos 
definidos (VERDUM, 2002), por intermédio, por exemplo, da adequada 
demarcação das terras originariamente reputadas como indígenas.

É nesse ponto que tratamos do direito desses povos indígenas ao 
chamado etnodesenvolvimento, que pode assim ser compreendido a par-
tir dos objetivos fundamentais da República brasileira, previstos no Art. 
3º da Constituição Federal, os quais visam “garantir o desenvolvimento 
nacional” e “reduzir as desigualdades sociais e regionais”. Isso porque a 
ideia do etnodesenvolvimento, trabalhada inicialmente pelo antropólogo 
mexicano Bonfil Batalha (1935-1991), visa tratar do desenvolvimento es-
pecífico de povos tradicionais, cujas particularidades são muitas, a come-
çar pelo enfrentamento às desigualdades preestabelecidas. Nas palavras 
do estudioso, o termo consiste:

Por etnodesenvolvimento se entende o exercício da capacidade 
social dos povos indígenas para construir seu futuro, aproveitan-
do suas experiencias históricas e os recursos reais e potenciais de 
sua cultura, de acordo com projetos definidos segundo seus 
próprios valores e aspirações. Isto é, a capacidade autônoma 
de uma sociedade culturalmente diferenciada para seguir seu 
desenvolvimento (BATALHA, 1995, p. 467)

Tal conceito de cara já nos remete ao objetivo previsto no art. 
231, § 1º, da Constituição Federal, acerca das terras indígenas, que ser-
vem, sobretudo, ao fim de preservar os usos e costumes dos povos que 
a ocupa, garantindo a perpetuação de seu modo de vida tradicional. O 
etnodesenvolvimento, por essência, é a capacidade de desenvolvimento 
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de uma comunidade culturalmente distinta se desenvolver social, cultu-
ral e economicamente a partir de suas próprias concepções de mundo, 
sendo necessário, para isso, que esses povos recuperem recursos outrora 
alienados (a exemplo da terra, ou conhecimento da história, forma de 
organização e tecnologias desprezadas) essenciais ao fortalecimento da 
tomada de decisões desses povos, conforme afirma Bolfil Batalha.

Nesse intuito, vê-se que o procedimento de demarcação das ter-
ras indígenas prevista na Lei Fundamental é instituo essencial à garantia 
do etnodesenvolvimento, que, por sua vez, garante o amplo desenvolvi-
mento dessas comunidades, conforme suas peculiaridades e de forma 
autônoma, o que, no Brasil, ainda se revela como um grande desafio, até 
mesmo pelo arranjo institucional em que os índios estão atrelados.

 5. O MARCO TEMPORAL COMO INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL  
 MITIGADORA DO DIREITO AO ETNODESENVOLVIMENTO DOS  
 POVOS INDÍGENAS

Segundo fundamento trazido no julgamento da Petição 3388/RR 
(caso Raposa Serra do Sol), a tese do marco temporal se justifica pela 
interpretação literal do art. 231, §1º, da Constituição brasileira, que ao 
prever o termo “ocupam” e “não aquelas que venham a ocupar” ou aque-
las “já ocupadas em outras épocas, mas sem continuidade suficiente para 
alcançar o marco objetivo do dia 5 de outubro de 1988” (BRASIL, 2009, 
p. 42). Vê-se que a hermenêutica utilizada não é das mais sofisticadas, 
até porque a intenção da interpretação dada era alcançar a finalidade de 
evitar fraude mediante proliferação de aldeias sob o propósito de expan-
dir os limites da demarcação territorial, bem como afastar a violência da 
expulsão de índios para evitar a caracterização da tradicionalidade da 
posse das suas terras.

Assim, com base em argumento tão perfunctório a mais alta 
Corte brasileira mitigou frontalmente a capacidade de preservação dos 
usos, costumes e tradições dos povos indígenas, pois ao estabelecer sal-
vaguardas, dentre elas, a do marco temporal, gerou conteúdo persuasivo 
apto a limitar o reconhecimento de terras indígenas Brasil afora, seja no 
passado ou no futuro, reconhecendo a total incapacidade e ineficiência 
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do Estado em promover justiça social diante dos anos de violência de 
não-índios contra indígenas para conquista forçada de seus recursos e 
interrupção do seu modo de vida.

A interrupção do desenvolvimento do perfil civilizatório dessas 
comunidades em razão da limitação ao reconhecimento das terras indí-
genas, por sua vez, gerou evidente mitigação do direito indígena ao etno-
desenvolvimento, já que esse consiste em todo projeto que implique uma 
ampliação e consolidação dos hábitos culturais próprios, assim como o 
incremento da capacidade de decisão pelo próprio grupo acerca de seus 
recursos (BATALHA, 1995, p. 470).

Sem o reconhecimento do direito originário às terras tradicional-
mente ocupadas em função da aplicação da tese do marco temporal, im-
possível se falar no desenvolvimento da capacidade de decisão autônoma 
dos povos indígenas, que só pode ser enxergado a partir do procedimento 
de retomada do principal recurso alienado: as terras as quais os mesmos 
perderam o controle diante do processo de desocupação forçada. Somente 
o acesso às chamadas unidades sociopolíticas de um determinado grupo 
étnico, segundo Bonfil Batalha, é possível viabilizar o fortalecimento de 
sua forma autônoma de organização econômica, política e social.

Essa organização interna completamente autônoma exige a ges-
tão do desenvolvimento por profissionais da própria comunidade, como 
professores, engenheiros, antropólogos, entre outros, permitindo a cons-
trução da dita unidade sociopolítica sobre seus territórios e recursos na-
turais nela existentes (VERDUM, 2002)6, essenciais ao desenvolvimento 
do grupo étnico, que no caso indígena precisa, notadamente, desenvolver 
sua autonomia decisória, a fim de que, por consequência, dependam cada 
vez menos do Estado, tornando a viver sua identidade cultural, mas sem 
que isso implique na impossibilidade de construir novas formas de de-
senvolvimento na seara econômica, por exemplo.

Assim, conclui-se que esses povos possuem relação específica 
com a terra, uma vez que, enquanto na concepção hegemônica a terra 

6 VERDUM, R. Etnodesenvolvimento e mecanismos de fomento do desenvolvimen-
to dos povos indígenas: a contribuição do subprograma Projetos Demonstrativos. 
(PDA). In: LIMA, A. C. S. & BARROSO-HOFFMANN, M. (Org.). Etnodesenvolvi-
mento e políticas públicas: bases para uma nova política indigenista. Rio de Janeiro: 
Contracapa/ LACED, 2002. p. 87-105.



248

Thaymara Rodrigues Garcez

possui um significado meramente mercantil, para aqueles a terra está in-
trinsecamente relacionada à identidade do povo (AMORIM, 2020, 73)7, 
motivo pelo qual a adesão pelo procedimento administrativo de demar-
cação de terras indígenas das salvaguardas estabelecidas pelo Supremo no 
caso Raposa Serra do Sol, gera inúmeras restrições de direitos ao grupo 
étnico, que mesmo nos casos de renitente esbulho, tem que praticamente 
demonstrar “sangue derramado” para conseguir comprovar o requisito 
que mantém a tradicionalidade e perenidade da ocupação em 05 de outu-
bro de 1988. A esse respeito, o honrável jurista José Afonso da Silva aduz:

Não se compadece com a Constituição essa concepção de que o 
esbulho não se refere ao passado, pois enquanto a comunidade 
usurpada existir os direitos às suas terras perduram, porque a 
Constituição, art. 231, § 4º, declara que são terras inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. Aquela con-
cepção constitui, pois, uma forma de extinção pretoriana de 
direitos imprescritíveis, em afronta à Constituição. Vale dizer, 
pois, que a comunidade despojada de suas terras pelos não ín-
dios tem direito a elas retornar a qualquer tempo e isso deve ser 
garantido pelo Poder Público, inclusive o Poder Judiciário, que tem 
o dever de proteger e fazer respeitar todos os bens dos índios, nos 
termos do caput do art. 231 da Constituição. (SILVA, 2015, p. 18).8

Agora, por meio do mencionado RE 1.017.365/SC, com a deter-
minação de suspensão dos efeitos do Parecer vinculante n. 001 de 2017 
da AGU mediante deferimento de pedido liminar, o Supremo parece 
reconhecer tais violações de direitos por meio da aplicação indistinta 
das salvaguardas instituídas em julgado que sequer teve cunho de força 

7 AMORIM, Liliane Pereira de. As comunidades quilombolas e o direito ao etno-
desenvolvimento: uma análise sobre a implementação do projeto do cerrado na 
comunidade Kalunga-GO. 2020. 152 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2020.

8 SILVA, José Afonso da. PARECER à consulta feita por Manuela Carneiro da Cunha, 
professora titular aposentada da FFLCH da USP, Samuel Rodrigues Barbosa, pro-
fessor da Faculdade de Direito da USP, Associação Juízes pela Democracia, o Centro 
de Trabalho Indigenista, o Instituto Socioambiental, a Organização Índio é Nós e 
o Centro de Estudos Ameríndios da USP, 2015. Disponível em: http://www.mpf.
mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/jo-
se-afonso-da-silva-parecer-maio-2016-1.pdf. Acesso em: 25 mar 2021.
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vinculante no Judiciário, mas que vem sendo imposto ao procedimento 
administrativo de demarcação para justificar o afastamento e revisão de 
pedidos de demarcação de terras indígenas. A tentativa é de tentar estan-
car os prejuízos até aqui colhidos pelas comunidades em razão do esforço 
institucional em cessar o reconhecimento de direitos indígenas, tanto de 
acesso às suas terras, como de desenvolvimento étnico.

 CONCLUSÃO

A essa altura, é possível concluir que de fato o marco temporal 
fixado pelo Supremo Tribunal Federal – 05 de outubro de 1988 – para 
demarcação de terras indígenas configura contraponto ao exercício do 
direito ao etnodesenvolvimento das comunidades indígenas, até porque 
a hermenêutica utilizada no caso Raposa Serra do Sol buscou interpretar 
o texto Constitucional como sendo destinado a não-índios, buscando, 
antes, resolver problemas de ordem prática: frear os pedidos de reconhe-
cimento de terras indígenas no Brasil e “dirimir” os conflitos fundiários.

Pelo contrário, o posicionamento do Supremo ao estabelecer 19 
salvaguardas institucionais e depois referir-se às mesmas como de cunho 
não vinculante e de aplicação ao caso concreto, demonstra tão somente 
uma tentativa de estabelecer premissas para fundamentar a negligência a 
direitos indígenas sem que, com isso, queira se comprometer ou compro-
meter o texto constitucional, amplamente distorcido através do esforço 
de instituições do Poder Judiciário e Executivo na tentativa de silenciar o 
constituinte originário.

Agradável ou não, o art. 231, §1º, da Lei Fundamental visa res-
guardar um direito originário, que não pode ser ignorado em razão da 
fixação de um marco temporal, vez que é inalienável e imprescritível, 
porquanto deriva de algo preexistente até mesmo ao processo civiliza-
tório no Brasil. Desde a Constituição de 1934 se reconhece o direito às 
terras indígenas aos povos que nelas se achem de forma permanente, mo-
tivo pelo qual não se pode dizer que a Constituição  de  1988,  que  em  
nada  inovou  em  termos  de  reconhecimento  dos  direitos originários, 
intentou servir de marco temporal, pois, primordialmente, a mesma con-
cepção já constava nas Constituições anteriores, podendo-se admitir, no 
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máximo, a Constituição de 1934 como marco de limitação temporal, por 
se tratar da primeira a reconhecer os direitos indígenas.

Considerando, porém, o marco estabelecido pela Petição 3388/
RR, tem-se que a afronta e violação aos direitos de milhares de comuni-
dades indígenas resta configurada, pois a perda do recurso material mais 
significativo para esse grupo étnico – que resume em si mesma a capa-
cidade de preservação dos usos e costumes de um povo, bem como de 
sua reprodução em respeito à sua tradicionalidade – para além de afetar 
outros direitos fundamentais atrelados a esses povos, impede que os mes-
mos se desenvolvam de forma autônoma, estabelecendo uma unidade 
sociopolítica que faz jus às particularidades de sua etnia, completamente 
devota à sua identidade cultural.

O reconhecimento trazido pela Constituição de 1988 com rela-
ção aos direitos indígenas a bem da verdade é mera tentativa de compen-
sar os muitos anos em que os não-índios, sem legitimidade, tomaram dos 
índios, legítimos donos, suas terras, motivo pelo qual a limitação travada 
pelo marco temporal representa mais uma derrota nessa luta travada há 
gerações. Resta aguardar agora o que o RE 1.017.365/SC, que tornou a 
trazer o debate à tona perante o Supremo, nos reserva.
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 INTRODUÇÃO

Dois jovens indígenas foram executados por garimpeiros invaso-
res da comunidade Xaruna, localizada em Alto Alegra, no dia 12 de ju-
nho de 2020. Essa tensão entre indígenas e garimpeiros pode chegar a um 
conflito similar ao Massacre de Haximu, no qual garimpeiros promove-
ram uma chacina contra os Yanomami no ano de 1993, em Roraima. Este 
foi o primeiro caso reconhecido como genocídio pela Justiça do Brasil. 
Além dos conflitos, autoridades locais temem que garimpeiros levem o 
coronavírus à região. O procurador de Justiça de Roraima, Edson Damas, 
que recebeu denúncias sobre a continuidade de invasão dos garimpeiros 
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no território, afirmou que a situação pode resultar em novo ciclo de ge-
nocídio dos povos que vivem na Terra Yanomami.

Esse caso é apenas um exemplo de diversos conflitos envolven-
do terras indígenas no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento 
significativo de invasões em terras indígenas e de violência contra po-
vos indígenas, como comprovam os “Relatório de violências contra os 
povos indígenas no Brasil” (2019), publicado pelo Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI). A usurpação de terras tradicionais, as chacinas, os 
assassinatos e a proliferação de doenças contagiosas não são fenômenos 
apartados sem correlação, pois fazem parte de um projeto de genocídio 
de povos originários que vem sendo colocado em prática desde o período 
colonial brasileiro.

Em estudo à produção de mortes massificadas no contexto das 
ocupações coloniais, Achille Mbembe denominou de “necropolítica” o 
conjunto de técnicas voltadas para o “fazer viver, fazer morrer”. O filósofo 
camaronês sustenta que o necropoder permanece nas sociedades contem-
porâneas, principalmente naqueles países que foram tiveram experiência 
colonial, no qual a raça foi utilizada para criar um estado de exceção per-
manente no qual os limites do poder soberano de produzir a morte não 
mais existem. Nesses locais, o governo necropolítico produz a morte de 
certas populações para que determinadas populações possam viver.

No contexto brasileiro, verifica-se que desde o período colonial o 
governo necropolítico produz o genocídio da população indígena, assim 
como de outras populações não brancas, para que a população branca 
possa viver. Espaços naturais como o Cerrado e a Amazônia são sepa-
rados, categorizados, segmentados, em territórios específicos, tais como 
“reservas indígenas”, “territórios tradicionais”, “áreas de preservação” e 
transformados em um necroterritório, no qual as mortes em massa ocor-
rem sob estado de exceção permanente. Processos como territorializa-
ção e desterritorialização foram desde o período colonial utilizados para 
garantir a morte dos povos indígenas e permanecem sendo tecnologias 
necropolíticas até os dias de hoje.

Com base nas questões arguidas acima, adotou-se a seguinte in-
dagação de pesquisa para este trabalho: em que medida o território pode 
ser uma tecnologia necropolítica de genocídio dos povos indígenas?
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E, para responder a essa questão, foram definidos os seguintes 
objetivos específicos: Explicar o conceito de necropolítica, conforme 
proposto por Achille Mbembe; Compreender o genocídio dos povos 
indígenas, desde o período colonial brasileiro até o contexto de rede-
mocratização; Analisar o território como uma tecnologia necropolítica 
de genocídio dos povos indígenas, a partir das práticas de territorializa-
ção e desterritorialização.

Para pensar a respeito dos efeitos da necropolítica no Brasil para 
os povos indígenas, é incontornável a abordagem interdisciplinar en-
tre Ciências Sociais, Geografia e Antropologia, a partir de uma revisão 
bibliográfica que permita a contextualização do conceito de necropo-
lítica de Achille Mbembe ao campo dos estudos geográficos acerca de 
território e dos estudos indigenistas. Por isso, o presente trabalho busca 
desenvolver uma reflexão que leve em conta não apenas a categoria de 
necropolítica proposta por Achille Mbembe, mas também as reflexões 
teóricas de Michel Foucault e Aníbal Quijano, os estudos em território de 
Rogério Haesbaert e os estudos em povos indígenas de diversos autores 
de antropologia.

 2. NECROPOLÍTICA, UMA CHAVE CONCEITUAL

 Achille Mbembe (2016, p. 128) sustenta no ensaio Necropolítica 
que os efeitos da escravidão e do colonialismo ainda imperam com força 
no contexto do Sul Global, uma vez que o governo dos países da América 
Latina, da África e da Ásia ainda funcionam a partir do necropoder e da 
necropolítica. Nesses locais, o biopoder se utilizaria do estado de exceção, 
do estado de sítio, da emergência e da noção de inimigo como base nor-
mativa do direito de matar, razão pela qual deixa de ser um biopoder e 
se torna um necropoder. Nesse caso, “a característica mais original dessa 
formação de terror é a concatenação do biopoder, o estado de exceção e 
o estado de sítio” e a raça e o racismo seriam cruciais para esse encadea-
mento, como explica Mbembe (2016, p. 132).

 É preciso levar em consideração que Achille Mbembe diferencia 
necropoder e necropolítica, não usando as palavras como sinônimos. O 
“necropoder” seria uma articulação concomitante e simultânea do poder 
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disciplinar, da biopolítica e da necropolítica, no governo de países que 
foram construídos a partir da experiência colonial. O necropoder agrega 
um conjunto de tecnologias políticas que atuam para estabelecer a gestão 
e controle das populações e do indivíduo, mecanismos que são diversos, 
aparentemente até divergentes, mas que convergem e atuam combinada-
mente.  A necropolítica é entendida como parte do necropoder, ou seja, 
um conjunto de políticas voltadas para a submissão da vida ao poder da 
morte, ou como o autor chama, “políticas de morte”, que se somam ao 
poder disciplinar e à biopolítica.

 Foucault (2005, p. 294). explica que o poder soberano era ba-
seado na lógica de “fazer morrer, deixar viver”, que, de maneira ativa, 
seleciona aqueles que deveriam morrer, e, de maneira passiva, deixa o 
restante viver. Contudo, no século 18, a biopolítica surge como um novo 
tipo de poder, baseado na lógica de “fazer viver, deixar morrer”. A bio-
política seleciona, de maneira ativa, aqueles que irão viver, garantindo 
de maneira positiva a permanência de suas vidas, e de maneira passiva 
deixa que o restante morra. Segundo Michel Foucault, a biopolítica seria 
uma nova técnica de poder aplicada à vida dos homens, não dirigida ao 
homem-corpo, mas ao homem-espécie como uma massa global afetada 
por processos populacionais próprios da vida humana.

 A necropolítica, de Achille Mbembe, é baseada numa lógica de 
“fazer viver, fazer morrer”, que se diferencia da lógica de “fazer morrer, 
deixar viver” do poder soberano e da lógica de “fazer viver, deixar mor-
rer” da biopolítica que Michel Foucault propôs. A necropolítica é uma 
política dirigida ao homem-espécie, voltada para o controle e regulação 
da população, baseada no “fazer viver” de determinados indivíduos a par-
tir do “fazer morrer” de outros indivíduos. Essa necropolítica é colocada 
em prática a partir da racialização e do racismo, assim como da criação 
de um estado de exceção, no qual pode ocorrer uma matança generali-
zada e irrestrita. Segundo Mbembe, o governo das vidas e das mortes no 
Sul Global continua sendo necropolítico, em razão da permanência da 
dominação colonial, e o genocídio da população não branca é um reflexo 
dessas políticas de produção massificada de mortes.

 Dessa maneira, em primeiro lugar, para entender o conceito de 
“necropolítica” de Achille Mbembe, é preciso saber que “raça”, ou mais 



261

Direito Agrário Contemporâneo – por novas subjetividades

especificamente o “racismo”, tenha um lugar proeminente na racionali-
dade necropolítica:

Afinal de contas, mais do que o pensamento de classe (a ideologia 
que define história como uma luta econômica de classes), a raça 
foi a sombra sempre presente sobre o pensamento e a prática das 
políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar 
a desumanidade de povos estrangeiros – ou dominá-los. (…) Com 
efeito, em termos foucaultianos, racismo é acima de tudo uma tec-
nologia destinada a permitir o exercício do biopoder, “aquele velho 
direito soberano de morte”.

 
Na economia do biopoder, a função 

do racismo é regular a distribuição de morte e tornar possível as 
funções assassinas do Estado. Segundo Foucault, essa é “a condição 
para a aceitabilidade do fazer morrer” (MBEMBE, 2016, p. 128)

Como se vê no trecho supracitado, a função do racismo é regular 
a distribuição da morte e tornas possíveis as funções assassinas do Estado 
e esse processo de mortalidade em massa é mais intenso nos países da pe-
riferia do capitalismo, principalmente em contextos que se constituíram 
sob o mito da democracia racial, no qual o direito permanece conectado 
à violência soberana, formando assim uma verdadeira política de pro-
dução de morte. Nesse contexto de racismo, verifica-se que a escravidão 
constituiu “umas das primeiras instâncias de experimentação biopolítica. 
Em muitos aspectos, a própria estrutura do sistema de colonização e suas 
consequências manifesta a figura emblemática e paradoxal do estado de 
exceção” (MBEMBE, 2016, p. 130).

Embora a correlação do conceito de biopolítica com o racismo 
não seja inovadora, pois Foucault já havia feito essa correlação, Mbembe 
inova ao inscrever a genealogia do racismo em uma temporalidade alter-
nativa àquela que sustenta que o biopoder tem sua origem nas formações 
sociopolíticas da Europa Ocidental e que a raça só está presente no ho-
locausto judaico, deixando de fora os espaços coloniais e neocoloniais. 
Enquanto um espaço neocolonial, no Brasil também há uma dinâmica de 
“fazer viver” corpos brancos e “fazer morrer” corpos não-brancos, muito 
embora os casos menos reconhecidos de genocídio nas esferas política e 
jurídica sejam aqueles nos quais o crime é cometido por setores brancos 
e as vítimas são não-brancas (FLAUZINA, 2014, p. 137).
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Aprofundando a linha de pensamento de Mbembe, é preciso sa-
ber que o término da dominação territorial e política dos países europeus 
sobre os países da América Latina não implicou no encerramento dos 
efeitos que o colonialismo produziu e ainda produz nas sociedades por 
ele formadas. Aníbal Quijano (1992) ensina que as colônias foram elimi-
nadas em determinado ponto da história, mas a dominação colonial per-
maneceu como uma relação de poder até o presente momento, mesmo 
que já não mais sujeitas a uma administração colonial:

A colonialidade, em consequência, é ainda o modo mais geral 
de dominação no mundo atual, uma vez que o colonialismo, 
como ordem político explicito, foi destruído. Ela não esgota, 
obviamente, as condições nem as formas de exploração e domi-
nação existentes entre as pessoas. Mas não parou de ser, há 500 
anos, seu marco principal. As relações coloniais de períodos an-
teriores provavelmente não produziram as mesmas sequelas e, 
sobretudo, não foram a pedra angular de nenhum poder global 
(QUIJANO, 1992)

Por essa razão, Aníbal Quijano cunhou o termo “colonialidade”, 
para se referir ao fato de que, muito embora o colonialismo não exista 
mais, seus efeitos ainda são percebidos e as relações de poder ainda são 
mantidas na conformidade do projeto colonial. Quando regiões, cidades 
e, posteriormente, países, alcançaram sua “independência” como entida-
des político-legais, a racialização das populações manteve a dominação 
colonial sobre eles. Portanto, segundo Quijano (2015, p. 17), não há mais 
colonialismo, se nos referirmos a uma entidade política chamada país ou 
nação independente do estado, mas existe até hoje uma “colonialidade” 
como uma macro relação de poder. Dessa maneira, quando falamos de 
Sul Global, América Latina e, mais especificamente, Brasil, esses espaços 
continuam operando sob estado de exceção.

O aporte teórico oferecido por Achille Mbembe nos permite 
alargar as reflexões foucaultianas sobre biopolítica, uma vez que se ad-
mite que ele não apenas exercido quanto à vida, mas também no nível 
da morte, na possibilidade de matabilidade e na ideia de que qualquer 
um pode ser soberano e decidir pela morte do outro, conforme conclui 
Fátima Lima (2018, p. 30). Esse deslocamento conceitual-metodológico é 
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importante pois talvez nos permita pensar e nos posicionar sob as engre-
nagens necropolíticas que existem no contexto brasileiro, uma vez que:

o poder necropolítico se faz visível no sistema carcerário, na po-
pulação em situação de rua, nos apartheids urbanos nas grandes 
e pequenas cidades brasileiras, em dados relevantes, no genocídio 
da população negra que em sua maioria é jovem e masculina, na 
eclosão dos grupos de justiceiros, nos hospitais psiquiátricos, nas 
filas das defensorias públicas, nas urgências e emergências hospi-
talares, entre tantos outros lugares (…) esses dados nos colocam 
frente a situações que exigem reflexões e tomadas de posições mais 
agudas no enfrentamento das práticas racistas como engrenagens 
bionecropolíticas que, na raça, ou melhor, nas práticas racistas 
e nas ideias de raças contemporâneas, ainda um grande delírio 
(LIMA, 2018, p. 28)

Dessa maneira, propõe-se no presente trabalho utilizar a grade 
teórica de Achille Mbembe para analisar as políticas de morte antigas e 
atuais direcionadas aos povos indígenas do Brasil. O colonialismo insta-
lado no Brasil foi assentado sob um paradigma racista que necessita da 
produção de mortes dos povos indígenas, assim como de outros povos não 
brancos, para que a vida do povo branco possa existir. Essa política geno-
cida de extermínio populacional ocorre num arranjo espacial de estado de 
exceção permanente, no qual se assenta uma matança generalizada de in-
dígenas desprovidos de status político e reduzidos a seus corpos biológicos.

 3. NECROPOLÍTICA DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

Ao discutir a necropolítica nos espaços marcados pela experiên-
cia colonial, Achille Mbembe argumenta que os novos processos de ra-
cialização das colônias visavam marcar determinados grupos de popu-
lações, como os “índios” e os “negros”, fixando do modo mais preciso 
possível o limite de até onde podem circular, de quais espaços elas podem 
ocupar, assegurar as circulações, afastando as ameaças e garantindo a se-
gurança geral. A raça, deste ponto de vista, funciona a um tempo como 
ideologia, dispositivo de segurança e tecnologia de governo das multipli-
cidades esses grupos de populações, e permite os marcar como “espécies” 
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e, se possível, neutralizá-los antecipadamente, frequentemente através do 
encarceramento, da deportação e do genocídio (MBEMBE, 2011, p. 10).

Por essa razão, quando se fala sobre o Brasil Colônia, verifica-se 
que a racialização dos povos indígenas como “índios” permitiu a ocu-
pação territorial dos espaços que outrora eram desses povos, a partir da 
marcação, neutralização e eliminação desses indivíduos numa verdadeira 
política de produção sistemática de mortes, ou como Achille Mbembe 
prefere chamar, numa necropolítica. Esse genocídio não foi acidental, 
pois na maioria dos casos, ocorreu com a chancela governamental, uma 
vez que a aniquilação de povos indígenas de certos espaços facilitaria a 
ocupação, o povoamento, o incremento da imigração e a colonização eu-
ropeia, a expansão da agricultura, do pastoreio e da industrialização e, 
por fim, da tão almejada “civilização do Brasil”.

A relação dos povos indígenas com suas terras e territórios tra-
dicionais afeta a própria noção de identidade, uma vez que esses povos 
associam sua subjetividade ao locus onde vivem, ao ponto das suas pró-
prias existências dependerem dela. A terra indígena é intrinsicamente 
correlacionada com o sistema de crenças e conhecimentos dos nativos, 
sendo o principal meio de subsistência desses povos. É diretamente dela 
que eles retiram seu sustento e realizam suas atividades produtivas. O ter-
ritório indígena, por sua vez, configura-se em um suporte de etnicidade, 
vida social, cultura, tradições e crenças da comunidade indígena. Ante o 
exposto, resta claro que tanto a terra como o território possuem um valor 
de sobrevivência física, econômica e cultural para os povos indígenas, e 
também de autodeterminação, razão pela qual seu esbulho representou 
(e representa até hoje) uma forma de extermínio desses povos.

Além disso, apesar de nunca ter sido uma intenção declarada do 
Estado brasileiro, mesmo em tempos coloniais, o etnocídio também sem-
pre esteve inscrito no processo genocidas dos povos indígenas. A partir 
da despovoação dos territórios tradicionais e da destruição física, cul-
tural e religiosa, muitos grupos étnicos perderam total ou parcialmente 
seu patrimônio cultural durante a colonização. É evidente, que os índios 
seguiam crenças e rituais como em qualquer outro sistema religioso, pos-
suíam um sistema mitológico, mas o catolicismo não aceitou tal ideia 
e defendeu que eles não tinham fé. A conversão da alma, considerada 
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como sublime triunfo da obra missionária, foi, por exemplo, uma das 
alavancas para a perda de identidade cultural dos grupos indígenas.

Além do genocídio cultural, Darcy Ribeiro (1996) afirma que as 
doenças consistiram no primeiro fator interveniente no genocídio físico 
das populações indígenas no Brasil. Enfermidades como gripe, sarampo, 
catapora, varíola, malária, pneumonia, febre amarela e, em certa medi-
da, tuberculose, foram levadas pela “civilização” de fora do continente 
americano, e não encontraram resistência imunológica entre os povos 
indígenas. Assim que os colonizadores tomaram consciência da vulne-
rabilidade dos indígenas aos patógenos, não mediram esforços e nem es-
crúpulos, utilizando das doenças para promover o extermínio de aldeias 
e povos indígenas, ou seja, travou-se o que, atualmente, conhecemos por 
guerra bacteriológica.

Tão ou mais devastador do que as epidemias e doenças, foram 
os conflitos e guerras emergidas entre indígenas e colonizadores. Ao co-
biçar as terras indígenas, os portugueses deram início diversas guerras 
de extermínio contra povos indígenas no intento de se apropriar de seus 
territórios tradicionais. Como a heterogeneidade étnica era um dos pro-
blemas mais complexos da colonização, os conflitos entre colonizadores 
e povos indígenas se davam a partir da criação de demarcadores étnicos 
genéricos, categorizando grupos étnicos como “amigos” ou “inimigos”, 
“selvagens” e “civilizados”, “Tupis” e “Tapuios” (PRADO JR, 2011, p. 94).  
A título de exemplo de conflitos envolvendo estes quadros de demarca-
ções étnicas, Oliveira e Freire (2006, p. 53) mencionam a Confederação 
dos Tamoios e a Guerra dos Bárbaros.

Se por um lado o Brasil, com a instauração da República, passa 
a reconhecer os direitos dos povos indígenas, por outro exerce o contro-
le sobre a vida por meio do poder tutelar e das políticas indigenistas, o 
qual implica num controle da vida no sentido biopolítico. Segundo Lima 
(1995), o poder tutelar sobre os indígenas é uma manifestação da bio-
política, pois violenta e reprime pela dominação, produz e controla pela 
produção da subjetividade conforme a norma, o que legitima a violência 
contra o comportamento fora da norma. Contudo, vemos nas palavras 
do próprio autor que esse poder tutelar tem características necropolíticas, 
já que as políticas indigenistas implicavam na “morte física por guerra 
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aberta ou por pacificação, necessária redução dos efetivos humanos a 
quebrar solidariedades e a facilitar outro tipo de morte, a da alteridade” 
(LIMA, 1995, p. 308).

A ditadura militar brasileira, instaurada pelo Golpe de 1964, 
constituiu provavelmente um dos períodos mais mortais para os povos 
indígenas brasileiros, pois diversas formas, técnicas e instrumentos mo-
dernos de eliminação de seres humanos foram empregadas pelos mi-
litares, tais como campos de trabalho forçado, prisões específicas para 
indígenas, omissão de vacinação de maneira proposital, omissão de atos 
preventivos em conflitos de fazendeiros e indígenas e omissão da preven-
ção das violações sexuais atentadas às mulheres indígenas. Alvarenga e 
Júnior (2019, p. 221) apontam que a necropolítica durante o regime de 
exceção no Brasil se deu pela criação de um campo de batalha nos terri-
tórios indígenas, já que tropas eram encaminhadas para eliminar direta-
mente as aldeias, por meio de armamentos, metralhadoras, incêndios e 
envenenamento de rio.

Além do extermínio físico por meio de chacinas e massacres, 
Helena Palmquist (2018, p. 115) menciona que nesse período os povos 
indígenas foram assolados pela fome e por epidemias, tendo em vista a 
política de integração regional e a política de atração e contato com po-
vos isolados, sem as precauções sanitárias necessárias. De maneira geral, 
a política de integração regional iniciada no período ditatorial resultou 
no extermínio, segundo o cálculo mais conservador apresentado pela 
Comissão Nacional da Verdade, de pelo menos 8.341 indígenas, em mas-
sacres, epidemias e fomes. Esses dados evidenciam que o Estado brasilei-
ro desse período operava administrativamente com a morte como forma 
de proporcionar desenvolvimento e progresso para a sociedade.

Com a queda da ditadura e a instauração da Nova República, 
uma outra composição de forças foi determinada pela acumulação do 
capital e pelo neoliberalismo. Nas últimas décadas, foi consolidado no 
Brasil um governo do território corporativo do agronegócio brasileiro e 
o país se encontra comandado por uma economia política do agronegó-
cio, que tem sido ditado por grandes corporações transnacionais. Dessa 
maneira, o governo brasileiro atua para a expansão e ampliação dos ter-
ritórios corporativos do agronegócio a partir de políticas de produção de 
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morte, ao realizar um ataque a toda forma livre de vida, anulando polí-
ticas públicas, dispositivos administrativos e legislativos de defesa para 
os povos indígenas. Essa necropolítica do agronegócio opera em torno 
do extermínio dos povos indígenas que sobreviveram ao genocídio no 
período colonial.

O “Relatórios de violências contra os povos indígenas no Brasil” 
(2019), publicado pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), reve-
lam os números alarmantes da violência contra povos indígenas no país. 
O Relatório aponta que, em 2019, houve o aumento de casos em 16 das 
19 categorias de violência sistematizadas pela publicação. Chama espe-
cial atenção a intensificação de registros na categoria “invasões posses-
sórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio” que, de 109 
casos registrados em 2018, saltou para 256 casos em 2019. Infelizmente, 
as violências praticadas contra os povos indígenas fundamentam-se em 
um projeto de governo que pretende disponibilizar suas terras e os bens 
comuns nelas contidos aos empresários do agronegócio, da mineração e 
das madeireiras, dentre outros.

A partir das reflexões trazidas, conclui-se que a necropolítica per-
manece institucionalizando a exclusão social, a violência estatal e paraes-
tatal e o genocídio contra os povos indígenas, a partir de diversas formas, 
técnicas e instrumentos modernos de eliminação de seres humanos, que 
aparentam “novidades” do mundo contemporâneo, mas que apenas re-
visitam as antigas políticas de produção de morte que datam do período 
colonial. Essa política de morte contemporânea, guiada pelos interesses 
do mercado e do agronegócio, atualiza o genocídio físico e o etnocídio 
contra os povos indígenas, pois implica o poder de comandar quem deve 
viver e quem deve morrer. Nesse contexto, a disputa em torno dos terri-
tórios indígenas desponta como um pacote de tecnologias necropolíticas, 
que respondem aos interesses neoliberais de produções de mortes.

 4. TERRITÓRIO COMO TECNOLOGIA NECROPOLÍTICA

Como mencionado anteriormente, Achille Mbembe vê nas colô-
nias e na colonização o local no qual o necropoder se organizou de forma 
mais evidente e categórica, razão pela qual as experiências coloniais ligadas 
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à escravidão devem ser, inevitavelmente, a grade de inteligibilidade para a 
violência e o terror contemporâneo gerado pela necropolítica. A territo-
rialização permitiu tornar as colônias semelhantes às fronteiras, as quais 
são habitadas por “selvagens”, e assim as tornou eficazes na sua formação 
do terror, do estado de exceção e da matabilidade dos povos indígenas.

Achille Mbembe (2016) faz referência a Frantz Fanon para ana-
lisar as ocupações coloniais contemporânea, explicando que Fanon faz 
uma leitura espacial da ocupação colonial. Para o filósofo martinicano, 
a ocupação colonial implicaria em uma divisão do espaço em compar-
timentos e envolveria a definição de limites e fronteiras internas por 
quartéis e delegacias de polícia. Essa espacialização da ocupação colonial 
estaria regulada pela linguagem da força pura enquanto uma presença 
imediata e ação direta e frequente.

Os povos indígenas apresentavam, em seu modo de vida, víncu-
los estreitos com a natureza. Contudo, à medida que os colonizadores fo-
ram varrendo os grupos autóctones de certos espaços ou confinando-os 
em aldeamentos, por meio da catequização e de políticas indigenistas, 
foram exterminados tanto os biomas de florestas (ecocídio) quando os 
povos e a cultura indígena (genocídio e etnocídio), para que houvesse o 
reordenamento do território e a racionalização da agricultura, pastoreio 
e, posteriormente, o incremento da industrialização. Em decorrência da 
necropolítica dos povos indígenas, que o Brasil indígena hoje não passa 
de fragmentos “e um tecido social cuja trama, muito mais complexa e 
abrangente, cobria provavelmente o território como um todo” (CUNHA, 
2008, p. 12).

Posto isto, Achille Mbembe (2016, p. 135) ainda trata da ocu-
pação colonial contemporânea. A combinação dos poderes disciplinar, 
biopolítico e necropolítico possibilita ao poder colonial dominação abso-
luta sobre os habitantes do território ocupado e permite que populações 
inteiras se tornem o alvo do soberano. Nesse contexto, os territórios sitia-
dos são cercados e isolados do mundo e o deslocamento entre células ter-
ritoriais passa a exigir autorizações formais. O cotidiano desse território 
se torna militarizado e é outorgada liberdade aos comandantes militares 
locais para usar seus próprios critérios sobre quando e em quem atirar. 
As instituições civis locais são sistematicamente destruídas, a população 
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sitiada é privada de seus meios de renda e as execuções a céu aberto são 
realizadas em conjunto com matanças invisíveis.

No contexto brasileiro atual, vemos que essa ocupação colonial 
consiste na geopolítica dos territórios em disputa entre os povos indí-
genas e o agronegócio.  Nesse processo de territorialização fruto de um 
governo necropolítico, está em curso uma geopolítica da despossessão 
dos recursos naturais (terra, água, ar, minérios, dentre outros), por meio 
dos territórios corporativos do agronegócio, que o fazem pelo uso de for-
ças armadas, policiais e milícias. Diversos territórios indígenas e periféri-
cos passam a ser identificados, simultaneamente, como áreas de interes-
se econômico de fazendeiros e grandes empresas, e como territórios de 
inimigos, que precisam ser dizimados e contidos por milícias privadas e 
forças policiais.

Nesse sentido, os espaços naturais como como o Cerrado e a 
Amazônia são separados, categorizados, segmentados, em territórios es-
pecíficos, tais como “reservas indígenas”, “territórios tradicionais”, “áreas 
de preservação”. Esses espaços então se transformam em necroterritórios, 
ou como prefere chamar Achille Mbembe (2018, p.71), “topografias re-
calcadas de crueldade”. Para os povos indígenas e tradicionais, esses ne-
croterritórios são uma “contenção territorial” (HAESBAERT, 2008), nas 
quais a territorialização regula e cerceia o ir e vir dos povos e assegura o 
monopólio da violência e do poder de morte sob essas pessoas.

A territorialização, base da produção da necropolítica, delimita 
os territórios indígenas a partir de uma lógica de inferiorização e de 
colocação desses povos numa “zona de não-ser “(CARNEIRO, 2005), 
uma vez que a interação dessas populações com seus territórios não 
tem valor econômico, não produzem acumulação de capital e não se 
aproxima da ânsia desenvolvimentista do capitalismo movido pelas de-
mandas do mercado global. Não por acaso, o atual governo brasileiro, 
representação fiel de um governo genocida, sustenta como uma de suas 
principais bandeiras que a conservação ambiental e as demarcações de 
terras aos povos indígenas e quilombolas são responsáveis pelo atrasa-
do econômico do país. Esse posicionamento evidencia que o dito de-
senvolvimento econômico representa, em última análise, políticas de 
genocídio ou uma necropolítica.
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Contudo, esses territórios não são marcados apenas por um pro-
cesso de territorialização. Existe também o processo expropriatório de 
desterritorialização de camponeses, povos indígenas e quilombolas. A in-
tensificação das expropriações de terras tradicionais, forjadas na invasão, 
na grilagem e no loteamento, consolida-se de forma rápida e agressiva 
em todo o território nacional, causando uma destruição inestimável não 
só de biomas, como também de populações. Por exemplo, a prolifera-
ção de incêndios criminosos que devastaram a Amazônia e o Cerrado 
são parte essencial de uma técnica de territorialização necropolítica: os 
invasores expropriam as terras tradicionais, matam os indígenas que re-
sistem à usurpação, expulsas os sobreviventes, desmatam a área, vendem 
as madeiras, tocam fogo na mata, iniciam as pastagens, cercam a área e, 
finalmente, com a área “limpa”, colocam gado e, posteriormente, plantam 
soja ou milho, para serem vendidas no mercado externo.

 A desterritorialização indígena, com efeitos genocidas, também 
pode ser causada também pela disputa por outros recursos naturais, tais 
como minério, borracha, madeira. No caso da UHE Belo Monte, a partir 
do momento em que a usina estiver concluída, em 2019, se estabelecerá 
uma disputa pelo recurso mais essencial à vida: a água. Em uma ponta, a 
usina hidrelétrica, construída com base em argumentos de soberania na-
cional, desenvolvimento nacional, para quem interessa desviar o máximo 
possível de água da Volta Grande, uma vez que disso depende a produção 
de energia; na outra, comunidades indígenas com terras demarcadas ou 
não, para quem a água é determinante para sua permanência no territó-
rio (PALMQUIST, 2018, p. 132).

A partir das reflexões trazidas, conclui-se que a necropolítica 
aparece a partir da capacidade do Estado de decidir quem vai morrer 
e quem vai viver a partir de políticas de extermínio, genocídio e mor-
te. Esse necropoder mantém uma continuidade colonial centrada des-
de sempre na apropriação dos territórios indígenas como pressuposto 
do desenvolvimento econômico, inscrevendo as populações originárias 
no “signo da morte”, nas palavras de Sueli Carneiro (2005), ou “condi-
ções de vida muito próximas do estatuto de mortos-vivos”, nas palavras 
de Achille Mbembe (2017). A territorialização cria, ao mesmo tempo, 
um território de interesse econômico e um território de inimigos, sob 
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os quais incidem as máquinas de guerra e o terror. Os necroterritórios 
são “topografias recalcadas de crueldade” (MBEMBE, 2016), “contenção 
territorial” (HAESBAERT, 2008), “campo” (AGAMBEN, 2007) e “zonas 
de não-ser” (CARNEIRO, 2005).

Com base nessa conclusão, propõe-se a ampliação do conceito de 
território enquanto técnica (necro)política, de forma a permitir a com-
preensão das lutas contra-hegemônicas em torno da ocupação colonial 
contemporânea brasileira. É preciso lembrar as disputas em torno do ter-
ritório que datam desde o período colonial e permanecem quando da 
inserção do país na periferia do capitalismo neoliberal. Ainda, não po-
dem ser esquecidas as reivindicações dos territórios indígenas nos mais 
diversos campos de poder, como o político (representação política em 
oposição ao interesse do agronegócio e da bancada rural), o jurídico (re-
conhecimento do direito de demarcação de terras tradicionais e criação 
de reservas indígenas) e até mesmo o simbólico (suporte de etnicidade, 
vida social, cultura, tradições e crenças da comunidade indígena).

Sem a demarcação dos territórios tradicionais, os povos indíge-
nas permanecem vulneráveis à morte, sobrevivendo e resistindo em mi-
croespaços, pequenas áreas, lindeiras às fazendas. Sobrevivem em pe-
quenas áreas exprimidas entre fazendas, lavouras do agronegócio, entre 
rodovias e cercas. Os povos originários então lutam pela sobrevivência 
a fim de continuarem suas reivindicações em contextos de conflitos, 
de confrontos, a ataques químicos, pulverização descontrolada e irres-
ponsável de agrotóxicos e envenenamento das águas. Nesse sentido, as 
retomadas de territórios tradicionais podem ser consideradas alternati-
vas descoloniais para superar as desigualdades, nas palavras de Ramón 
Grosfoguel (2008), e um caminho para a construção de uma biopolítica 
afirmativa, nas palavras de Roberto Esposito (2017). Em suma, os terri-
tórios de retomada podem consistir em políticas de vida, em oposição 
às políticas de morte.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões trazidas, foi possível compreender o pro-
cesso de genocídios que os povos indígenas foram vítimas ao longo dos 
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séculos. A usurpação das terras e territórios tradicionais, etnocídio, a dis-
seminação deliberada de doenças, as guerras de extermínio e as chacinas 
por forças militares foram apontados como parte de um conjunto de pro-
cessos de extermínio físico e simbólico dos povos indígenas que levaram 
à redução drástica dessa população. A partir de técnicas e instrumentos 
modernos de eliminação de seres humanos, que aparentam “novidades” 
do mundo contemporâneo, o governo necropolítico brasileiro revisita as 
antigas políticas de produção de morte que datam do período colonial e 
adaptam para responder aos anseios do agronegócio e do grande capital.

Com o aprofundamento dos pensamentos acerca do território 
que Achille Mbembe faz em suas obras Necropolítica, a necropolítica apa-
rece como uma técnica de poder voltada para o controle e regulação da 
população, baseada no “fazer viver” de determinados indivíduos a partir 
do “fazer morrer” de outros indivíduos. No contexto brasileiro, o colo-
nialismo instalado no Brasil foi assentado sob um paradigma racista que 
necessita da produção de mortes dos povos indígenas, assim como de 
outros povos não brancos, para que a vida do povo branco possa existir. 
Essa política genocida de extermínio populacional ocorre num arranjo 
espacial de estado de exceção permanente, no qual se assenta uma ma-
tança generalizada de indígenas desprovidos de status político e reduzi-
dos a seus corpos biológicos.

Sendo assim, retomando a indagação de pesquisa, no sentido de 
compreender de que modo o território pode ser uma tecnologia necro-
política de genocídio dos povos indígena, conclui-se que, no contexto 
brasileiro, os territórios são necroterritórios, nos quais processos de terri-
torialização e desterritorialização capturam as vidas dos povos indígenas 
e produzem seu extermínio em massa. Esses necroterritórios pode ser 
entendido enquanto o que Achille Mbembe chama de “topografias recal-
cadas de crueldade”, o que Giorgio Agamben chama de “campo”, o que 
Sueli Carneiro chama de “zonas de não-ser” e o que Rogério Haesbaert 
chama de “contenção territorial”.

A territorialização delimita os territórios indígenas a partir de 
um discurso de inferiorização dos territórios tradicionais e regula e cer-
ceia o ir e vir dos povos, assim como assegura o monopólio da violência 
e do poder de morte sob essas pessoas. Ao mesmo tempo, ocorre um 
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processo de expropriatório de desterritorialização desses povos, já que 
eles são expulsos do território a partir do funcionamento de máquinas de 
guerra que que taxam os recursos naturais, os territórios e as populações 
que os ocupam e assim geram a desterritorialização dos povos indígenas. 
A territorialização e desterritorialização dos territórios indígenas apare-
cem como tecnologias necropolíticas, cujo efeito derradeiro é o extermí-
nio dos grupos étnicos inseridos na disputa em torno desses territórios.
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 O GENOCÍDIO DE UM POVO PELA LETRA DA LEI

Juliana Adono da Silva1

Resigno Barros Lima Neto2

Nallionay Cardoso Coutinho3

 INTRODUÇÃO

Quando o resumo que dá origem a esse artigo foi apresentado 
para o I Congresso Internacional de Direito Agrário do Programa de 
Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás 
os desconfortos foram tomando formas em caracteres que buscam re-
duzir compreensões de mundo em signos linguísticos. Como translite-
rar as violências que não são passíveis de serem traduzidas em palavras? 
Pedimos licença aos nossos e as nossas ancestrais e aos/ as parentes para 
que não incorramos em esquecimentos ou ruídos de linguagens, que ca-
minhemos lado a lado para o que é urgente e necessário em conter as 
ações estatais que se transfiguram em práticas genocidas.

O recorte de nosso artigo se dá em nossas vivências, que são 
transpostas a todas as outras vivências, não se resumindo a uma vivên-
cia única ou isolada, mas de todas as sociedades que são atormentadas 
por essa política genocida. Essa sociedade foi reduzida a um terreno no 
município de Luciara – MT, o processo de demarcação permanece em 
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trâmite. O questionamento sobre a legitimidade do território, começa a 
ser tramitado judicialmente em 1931, obrigados a se refugiarem em di-
versos Estados por conta dos grandes massacres de nossa população. O 
caos e o medo se instauraram nas aldeias localizadas no Maranhão. Por 
anos fomos obrigados/obrigadas a permanecer no anonimato, que só foi 
possibilitada sua mudança com os encontros de família. Depois de mui-
ta luta, discriminação e violência, foram reconhecidos frente ao Estado 
como povos indígenas. O processo demarcatório da Terra Indígena, per-
manece na morosidade e omissão do Estado frente ao reconhecimento 
territorial da Terra Indígena do Povo Kanela do Araguaia. Partimos da 
realidade específica da Aldeia Nova Pukanu, em que situações adversas 
são impostas ao modo de viver, conceber e relacionar com a natureza e as 
relações de poder.

Colocadas como invisíveis, passando a figurar apenas como su-
jeitos, dentro de conflitos, quando o objetivo é o seu extermínio. Vítimas 
de um direito legítimo, obrigadas a submeterem a uma estrutura de go-
verno que quantifica “bens” naturais em contraposição de “recursos” 
naturais, projetando a expansão da própria atuação do capitalismo. Os 
conflitos passam a ser uma carteira de especulação nas agências de va-
lorização de ações. As estruturas jurídicas passam e ser compreendidas 
como ferramentas para obstaculizar o acesso legítimo de seus territórios, 
criam-se falácias com a justificativa de colocar fim, sendo que é, um novo 
começo de exploração.

Assim como a revisão de alguns aportes teóricos que contribuem 
para trazer o olhar para o que se vê obrigado a estar submisso a uma 
arte de narrar, como nos é facilitado pela escrita de Walter Benjamin em 
sua crítica literária intitulada como “O narrador: considerações sobre a 
obra de Nikolai Leskov. Como trazer a possibilidade de evidenciação de 
intercambiar experiências?” Como translitera o caráter oral da narrati-
va quando há múltiplas formas de linguagem, mesmo que estejamos em 
uma sociedade que se diz estar estruturada no saber escrito, devemos 
estar sempre atentos/atentas ao que está entre as construções orais, e caso 
essas construções se veem obrigadas a serem estruturadas na escrita, de-
vemos ter a preocupação de não invisibilizar/ ocultar essas narrativas.
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 2. EXILADOS EM SEU PRÓPRIO TERRITÓRIO

Nós enquanto Kanela do Araguaia somos obrigadas a se verem 
exiladas em seu próprio território. A batalha travada entre os indíge-
nas Kanela do Araguaia e os ruralistas, não é recente, tendo em vista 
a existência dos principais vestígios de ocupação e de cemitérios onde 
estão enterrados a maioria dos líderes ancestrais vindos do Maranhão. 
Ademais, foi o município do Araguaia que mais recebeu Kanela, além 
de ser a maior referência de naturalidade da maioria dos indígenas des-
ta etnia, nascidos nas primeiras décadas posteriores a chegada do povo 
no Araguaia – MT é também local das primeiras roças de onde foram 
expulsos pela classe oligárquica rural nas décadas de 1960 e 1970. Uma 
área de Terra da União Federal, localizada às margens do Rio Preto e Rio 
Tapirapé com as margens do Rio Ribeirãozinho afluente do Rio Tapirapé, 
atualmente também divide ao lado sentido norte, com o Povo Krenak 
Maxacalí. Local que por vários passou a ser a base física do sustento de 
várias famílias, mas que durante esse tempo os indígenas sofreram mui-
tas ameaças e resistiram a várias invasões de grileiros especuladores de 
Terras Públicas da União Federal.

O início do embate pode ser compreendido quando a ocupação 
territorial é posta em face a atribuição econômica da terra. Elementos 
suficientes para compreendermos a campanha genocida que é colocada 
à frente do Estado. O direito de (re) existir/ resistir frente às políticas 
de aniquilamento. Enquanto se imprime as ineficiências da convivência 
da coletividade afim de invisibilizar nosso povo, através de uma zona 
de expansão da própria atuação do capital, com a financeirização dos 
conflitos nas carteiras de especulação das bolsas de valores, devido às 
inseguranças jurídicas ao que tange a regularização fundiária. A questão 
da terra, não como propriedade, o jogo de injustiças/ perversões, que 
impõe o caráter patrimonialista às sociedades indígenas e aos povos tra-
dicionais, tendo como objetivo retirar o caráter imaterial e “legitimar” o 
poder estatal em desterritorializar.

Achille Mbembe nos apresenta como necropolítica, traduzível 
nesse artigo, não só quando o Estado escolhe quem deve/pode viver, 
mas produz/ fomenta estruturas de aniquilamento do/da Outro/Outra, 
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percebidas aqui como o que a Resolução 96(I), de 11 de dezembro de 
1946, da Organização das Nações Unidas, traduz como genocídio. Em 
seu art. II o define como qualquer dos seguintes atos, cometidos com a 
intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, ra-
cial ou religioso, tal como: (a) assassinato de membros do grupo; (b) dano 
grave à integridade física ou mental de membros do grupo; (c) submis-
são, intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem 
a destruição física total ou parcial; (d) medidas destinadas a impedir os 
nascimentos no seio do grupo; (e) transferência forçada de menores do 
grupo para outro grupo. Promulgado e ratificado pelo Brasil através do 
Decreto nº30.822, de 6 de maio de 1952, como descrito no referido decre-
to que “a referida convenção, apensa por cópia ao presente decreto, seja 
executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém”.

O medo nos toma por completo, seja por receio de que nossos/
nossas parentes/parentas continuem sendo assassinados/ assassinadas, 
mensuráveis em certa medida com o georreferenciamento dos regis-
tros de assassinatos sistematizados pelo Cimi e pela Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), através também da Cartografia dos Ataques Contra 
Indígenas (CACI), como muito bem foi explicitado em uma das ativi-
dades do referido congresso sob o título de “discussões sobre o cader-
no de conflitos do campo, da Comissão Pastoral da Terra c om Isolete 
Wichinieski, Coordenadora Nacional da Comissão da CPT, com Antônio 
Canuto, que está junto à CPT desde sua fundação em suas atividades, em 
especial na organização dos Cadernos de Conflito, que está em sua 34ª 
edição e com Ney Strozake, na condição de representante do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em que nos foi facilitado não 
só reflexões acerca das estruturas de quem opera essa perspectiva de invi-
sibilização das sociedades indígenas e tradicionais.

Os dados como nos foi explicitado, são passíveis de serem re-
gistrados por aqueles/ aquelas que seguem com seus nomes em listas 
de extermínio. A subnotificação se perde no que costumam referenciar 
como efeitos da “burrocracia”, que se traduz em criar dificuldades para 
se projetar facilidades, mas infelizmente, nesses casos, as facilidades são 
para grupos econômicos com cadeiras cativas na representação legisla-
tiva, e ao judiciário, com escândalos midiáticos de venda de sentenças 
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em favor daqueles/daquelas que reivindicam a legalidade do genocídio, 
mesmo que para tais práticas se atribua outros signos linguísticos. Esses/ 
essas que mencionamos no decorrer do artigo como os não indígenas, 
grupos que proclamam práticas eugênicas, impõe um modo de vida em-
basado na hipocrisia de suas vivências, sustentam uma ideia de família 
que beira ao país imaginário que Hilário Franco Júnior nos apresenta em 
“Cocanha: a história de um país imaginário”, desconhecendo e negligen-
ciando o direito ao (re)conhecimento de origem, ao referenciarmos como 
não indígenas é por não nos vermos como parte da construção do ideário 
nacional. O que nos é imposto, são valas comuns, em locais desconhe-
cidos, em uma oscilação vil ao figurar em estatísticas de desaparecidos/ 
desaparecidas, mortos/ mortas.

Os aspectos que nos pareceram fundamentais para serem enfren-
tados dentro da perspectiva disposta no resumo, seja por meio da contex-
tualização histórica que se faz necessária, até mesmo por conta do marco 
temporal, que enverga para a chancelar de fato o genocídio das socieda-
des indígenas e as sociedades tradicionais. Processos esses que devem 
servir de farol para o reconhecimento territorial e os mecanismos de luta 
e resistências, utilizados durante esse processo de reconhecimento, dado 
por não indígenas, sem consulta, ou até mesmo estudos, sobre a perspec-
tiva guardiã do(s) território(s) pelas sociedades indígenas e dos povos 
tradicionais, evidenciando como esse Estado diz contemplar os direitos 
territoriais indígenas internamente com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) e pelos instrumentos jurídicos 
internacionais que recepciona, como a Convenção n.169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Ressaltando também dentro de nossas imersões de saberes em 
trazer voz ao que é colocado como escrito, não na perspectiva de sobre-
posição, mas de complementariedade. O que é posto como lógico deve 
ser compreendido como uma perspectiva nefasta de afastar a completu-
de. Em que temos os pilares da estrutura de condução do país maculada 
com intenções vis de persistir nesses processos genocidas. Quando o jul-
gador faz parte da estrutura que oblitera esses direitos. Far-se-á necessá-
rio a retomada. O primeiro enfrentamento que vemos necessário trazer à 
reflexão é o de sociedades indígenas e povos tradicionais exilados em seu 
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próprio território. Nesse sentido buscamos trazer uma melhor compreen-
são de território, para alguns, essas reflexões são tidas como superadas, 
mas quando não se compreende a perspectiva de guardiões, os ruídos 
tomam conta da mensagem. Certamente temos a compreensão de que es-
sas questões não precisam ser superadas e sim respeitadas. Desconhecer 
passa a ser compreendido como instrumento de invisibilização, invisibi-
lizando o que é a base de compreensão de qualquer civilização. As ações 
genocidas são feitas cotidianamente, (a) quando se é possível provar/ 
comprovar um assassinato, pois até esse direito é negligenciado com vá-
rios subterfúgios para sua subnotificação; (b) quando o terror psicológico 
é estabelecido, seja por perseguições dos povos indígenas/ tradicionais ou 
a negligência de direitos básicos/ fundamentais para sobrevivência/ vi-
vência; (c) quando se querem lotear as terras que são já reconhecidas pelo 
ordenamento jurídico brasileiro como território dessas sociedades. Nesse 
ponto se faz necessário uma pausa para uma retomada da reflexão de 
que mesmo tendo parte de seus territórios loteados pelo poder estatal, e 
reconhecido como assim os fossem como território indígena/ tradicional, 
os ataques nunca cessaram. Não se trata de extensão, se trata de ecossiste-
mas intercambiáveis. Não é o acesso ao modo de vida dos não-indígenas 
que se busca, é o equilíbrio. Em um momento pandêmico como esse que 
estamos vivenciando, ao que tudo indica, algumas afirmações que antes 
eram tidas como vagas parecem fazer mais sentido, no que tange essa 
compreensão nefasta da destruição; (d) o cambalacho que o não-indíge-
na provoca ao prometer progresso/ desenvolvimento, se assim, os/as in-
dígenas e povos tradicionais ficarem submissos às regras do jogo, mas ao 
primeiro momento em contato com a destruição, fica nítido a quaisquer 
que se diz ter racionalidade que nada advindo dessas estruturas pode ser 
entendido como bom; (e) extermínio de crianças, encarceramento de 
pais, pulverização de áreas habitadas com venenos, há quem diga que são 
fitossanitários. A campanha de extermínio/ genocídio não cessou como 
os organismos internacionais objetivaram, talvez começaram a ser im-
plementadas em grupos que são considerados marginalizados, nos resta 
saber até quando essa campanha de mortandade irá persistir.
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 3. NO LETRAMENTO DA LEI

Medo, esse, que nos aflige todos os dias, várias vezes ao dia, e 
não é só pela negação de existência, não é só pelas balas perdidas que 
acham corpos certos, é o medo de estar em locais públicos, o medo de 
estar em uma estrada erma, medo de utilizar um serviço de transporte 
coletivo, são vários medos que são incutidas as nossas sociedades indí-
genas e as sociedades tradicionais. O medo de ser apontado/ apontada 
como um/uma culpado/culpada sem se quer ter feito nada, a não ser (re)
existir, como Catherine Walsh nos traz em “Pedagogías decoloniales: 
Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir”. As/os parentes/
parentas do Piauí que só foram reconhecidos/ reconhecidas, pelos/ pelas 
não indígenas, 520 anos depois da vinda desses/dessas a fim de colonizar 
esse território que passou a se chamar Brasil. É estar no limbo sem se 
quer ter pecado, dentro da perspectiva do não indígena que também nos 
quis imputar o pecado. Aos/ as sobreviventes desse suplício restam rom-
per com as mazelas impostas e clamar pelo direito de existência, assim 
como Gaytri Spivaki em seu livro “Pode o subalterno falar?” E com os 
ensinamentos de Martha Nussbaum em “El ocultamento de lo humano: 
repugnância, vergüenza y ley”. Ensinamentos esses fundamentais para 
compreender como que o não indígena utiliza de subterfúgios para se 
eximir de seu passado nefasto. O pior não é ter em suas construções cri-
mes que já deveriam ser utilizados para reparações históricas, é manter as 
mesmas estruturas de exploração e aniquilamento. Há quem diga que o 
Brasil não se tem sentença de morte, mas nos é nítido que, em um Estado 
que se escolhe quem vive ou quem morre, seja por negligenciamento, 
por práticas de aniquilamento e etc., fica difícil sustentar o contrário. Ao 
atribuírem valores a tudo, valores econômicos, tudo passa a ser discutido 
dentro de uma perspectiva de posse e não de partilha, e nos obrigam a 
compreender assim, caso queiramos sobreviver, mas ao submeter a essa 
irracionalidade é o mesmo que legitimar ações genocidas. Obviamente 
temos em mente que não há possibilidades de escolha (s), se é que essa 
possibilidade é realmente tangível quando afastamos a perspectiva co-
letiva e comunitária de saberes, para os que sofrem as ações desses gru-
pos à frente do Estado com ações genocidas, mas devemos compreender 
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que o individual só pode ser percebido como resultado do coletivo e que 
vontades particulares, não podem sobrepor aos interesses do coletivo, da 
sociedade como um todo.

Tendo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
como a pedra angular do Estado Democrático, analisamos as questões 
inerentes à demarcação indígena em seu Capítulo VIII (dos Índios) no 
art. 231 “[...] os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocu-
pam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens.” e em seus Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
em seu art. 67.  “A União concluirá a demarcação das terras indígenas 
no prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição.”. Visto 
isso, analisemos a Convenção n. º 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra, em 
27 de junho de 1989, considerando que o Governo brasileiro depositou o 
instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT em 25 de 
julho de 2002 entrando em vigor para o Brasil, em 25 de julho de 2003, nos 
termos de seu art. 38.  Tendo na Parte I – Política Geral - em seu art. 7º:

1 - “Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, 
próprias prioridades no que diz respeito ao processo de desenvol-
vimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, insti-
tuições e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou 
utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, 
o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além 
disso, esses povos deverão participar da formulação, aplicação e 
avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e 
regional suscetíveis de afetá-los diretamente.”;
4 - “Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os 
povos interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos 
territórios que eles habitam.”; (CONVENÇÃO Nº 169 OIT, 1989)

No discorrer da convenção temos em específico na Parte II que 
trata sobre as terras, compreendidas como território, que referem aos 
povos indígenas que os governos deverão respeitar a importância es-
pecial que os povos interessados possui em relação ao(s) seu(s) territó-
rio(s) que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira, devendo levar 
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em consideração o conceito de território quando referir a terras, sendo 
o que abrange a totalidade do habitat em que ocupam ou utilizam de al-
guma outra forma, devendo os governos adotarem as medidas que sejam 
necessárias para determinar e reconhecer os seus direitos de propriedade 
e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam, salvaguardar as 
que não estejam ocupadas por eles, mas tenham tido acesso para suas ati-
vidades tradicionais e de subsistência, tendo especial atenção aos povos 
nômades e dos agricultores itinerantes. Devendo ser instituídos proce-
dimentos adequados no âmbito do sistema jurídico nacional para solu-
cionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados. E 
que os direitos aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser 
especialmente protegidos, esses direitos abrangem o direito desses povos 
a participarem da utilização, administração e conservação dos recursos 
mencionados, caso pertença ao Estado a propriedade dos minérios ou 
dos recursos do subsolo, ou de ter direitos sobre outros recursos exis-
tentes os governos deverão estabelecer ou manter procedimentos com 
vistas a consultar os povos interessados, a fim de se determinar se seus  
interesses seriam prejudicados, e em que medida, antes de se empreen-
der ou autorizar qualquer programa de prospecção ou exploração dos 
recursos existentes em suas terras. Devendo estes participarem sempre 
que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e rece-
ber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer como 
resultado dessas atividades. Quando, excepcionalmente, o traslado e o 
reassentamento desses povos sejam considerados necessários, só poderão 
ser efetuados com o consentimento dos mesmos, concedido livremente 
e com pleno conhecimento de causa. Quando não for possível obter o 
seu consentimento, o translado e o reassentamento só poderão ser rea-
lizados após conclusão de procedimentos adequados estabelecidos pela 
legislação nacional, inclusive com enquetes públicas, quando for apro-
priado, nas quais os povos interessados tenham a possibilidade de estar 
efetivamente representados. Salvaguardado o direito de voltar a suas ter-
ras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram 
seu traslado e reassentamento. Caso não seja possível esses povos deve-
rão receber, em todos os casos que forem possíveis, terras cuja qualidade 
e cujo estatuto jurídico sejam pelo menos iguais aqueles das terras que 
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ocupavam anteriormente, e que lhes permitam cobrir suas necessidades e 
garantir seu desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados pre-
ferirem receber indenização em dinheiro ou bens, essa indenização deverá 
ser concedida com as garantias apropriadas. Deve-se impedir que pessoas 
alheias a esses povos possam se aproveitar dos costumes dos mesmos ou 
do desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arroga-
rem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles pertencentes. A lei 
deverá prever sanções apropriadas contra toda intrusão não autorizada 
nas terras dos povos interessados ou contra todo uso não autorizado das 
mesmas por pessoas alheias a eles, e os governos deverão adotar medidas 
para impedirem tais infrações. Não devendo estar fora ao que tange à re-
forma agrária em que deve se garantir aos povos condições equivalentes 
às desfrutadas por outros setores da população e concessão dos meios ne-
cessários para o desenvolvimento das terras que esses povos já possuam.

 CONCLUSÃO

Fica nítido que mesmo dentro dessa linearidade de pensamento 
imposta pelo (neo)colonizador a irracionalidade dentro do que foi/é ex-
perimentado pelo mundo ocidental na exploração dos recursos naturais, 
demonstrando que os países tidos como de primeiro mundo, nessa reto-
mada de preservação, enquanto os países tidos como de terceiro mun-
do, em sua maioria percorrem o mesmo trajeto de destruição, destruir 
para preservar. Somos nitidamente uma nação rica, seja pelos recursos 
naturais, pela pluralidade de composições das estruturas sociais, pelas 
vivências, pelas práticas e saberes dos povos originários e tradicionais, 
pela compreensão de mundo. E muitas das complexidades das relações 
humanas se dá por uma imposição colonialista de perceber as possibili-
dades apenas em suas sobreposições. As compreensões sobre a evolução 
humana são diversas e mesmo que nos atenhamos sobre essa necessidade 
abrupta/ recorrente de sobrepor a perspectiva do conhecimento dentro 
de uma linearidade devemos compreender que há outras formas de sa-
beres e que há outras possibilidades, que não precisamos estar presos ao 
reducionismo ou dentro de uma perspectiva de contraste. O que fica ní-
tido é a necessidade do enfrentamento dessa imposição linear. E quando 
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analisamos a relação entre a lei e os direitos individuais, devemos nos 
ater a personalidade jurídica, a aptidão que toda pessoa tem de adquirir 
direitos e deveres, em que há possibilidades de se perceber as perspecti-
vas coletivas de direito, dentro do que se compreende como completude, 
mas não devemos cair no ruído de quem “pode” ter essa personalidade 
jurídica. E não é transpondo o medo, a insegurança a grupos vistos como 
passíveis de serem eliminados que irá se atingir a confiança, a segurança. 
Através da falsa perspectiva de que o acúmulo de capital gera segurança 
em contraste ao que está disposto na CRFB/88 como garantias funda-
mentais não estando atreladas unicamente a quem possui propriedade ou 
acúmulo de capital financeiro.

A omissão e a morosidade estatais geram impactos não apenas 
aos direitos territoriais do povo Kanela do Araguaia, como também subs-
tancialmente em seu modo de vida, uma vez que a sua reprodução física, 
social e cultural está condicionada diretamente à sua territorialidade, isto 
é, os Kanela, enquanto coletividade indígena, mantêm com a mesma uma 
relação de interdependência. Ao fazermos as imersões aos instrumentos 
legais, seja em âmbito nacional e/ou internacional, percebemos que os 
meios utilizados por aqueles/ aquelas que controlam o Estado utilizam-
-se não só de instrumentos genocidas como de apagamento histórico. 
Ao buscarem reduzir populações à espécimes, ao submeter o processo 
histórico de construção da identidade nacional com elementos estran-
geiros, a fim de provocar o apagamento de sociedades e seus construc-
tos de identidade. Mas ao revisitarmos as leituras e aos ensinamentos de 
Eduardo Bittar em “O direito na pós-modernidade” temos que a própria 
estruturação da construção de identidades advindas pela modernidade 
tentam ocultar as perspectivas da não linearidade, a construção de uma 
perspectiva helicoidal, em que os não indígenas tentam superar suas con-
tradições na substituição de uma crença religiosa por um culto da razão, 
distorcendo aonde se começa e aonde se termina, em um jugo de palavras 
que remetem ao esquecimento em vez do florescimento do conhecimen-
to. Buscam sempre estruturar suas vivências em uma dualidade, imposi-
ção essa que pode ser compreendida como uma das mais vis concepções 
do colonialismo. Tudo que foge dessa irracionalidade passa a ser alvo 
para sua destruição. Sempre recaí dentro da perspectiva reducionista do 
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utilitarismo. E a busca pela exclusão do paradoxo que lhe estrutura den-
tro da razão, se transfigura em uma falsa perspectiva homogênea, ven-
dida pela modernidade. Até que nossa análise importa uma definição, o 
que possibilita sua plasticidade, coexiste ao mesmo tempo sua definição e 
sua não definição? A ciência compreendida como possibilidade de vivên-
cias e não como mera construção da modernidade.

Os artifícios propostos por um Estado que não só promete pers-
pectivas de segurança, se dá dentro de uma superficialidade, que ao 
adentrarmos nesses corpos plásticos, moldáveis, fluídos, temos a falsa 
percepção de sua silhueta definível, estática. Passamos então a atribuir 
características a fim de definir o indefinível, e ao engendrarmos dentro 
dessa formatação, elas se esvaem pelas brechas, pela impossibilidade de 
uma imposição hermética. Os ensinamentos, a nós, facilitados nas refle-
xões sobre fronteira, territorialidade não são suficientes quando não in-
corporamos a própria perspectiva dos corpos como fronteiras e com suas 
fronteiras. O que nos remete ao que Edgar Morin nos traz como noologia, 
devemos nos afastar dessa rigidez que as ciências se propõem a estrutu-
rar, através de paradigmas, através de verdades impostas, excluir flexões/ 
reflexões. Os genocidas buscam submeter essa ilogicidade ao transformar 
a territorialidade na privatização da terra. Querendo impor o seu valor 
econômico a bens imateriais, querendo trazer conceitos racionais para 
eventos que não são compreensíveis, não dentro dessa perspectiva cienti-
ficista, não dentro dessa convenção do que se pode considerar como cien-
tífico e utilizar esses paradigmas para eliminar/ ocultar o/a Outro/Outra.

A assertiva é que ao buscarem dar respostas aos questionamen-
tos da humanidade, produzem respostas, a fim de sanar dúvidas, mas 
se estruturam em ruídos. E assim como Enrique Dussel em “O encobri-
mento do outro” e Maria da Conceição de Almeida com “Complexidade, 
saberes científicos, saberes da tradição” nos trazem reflexões sobre a 
apropriação desse saber de observação, afastando os saberes da tradição 
para imprimir a sensação de ineditismo da cientificidade moderna. De 
fato, não estamos aqui provocando ruídos nas técnicas desenvolvidas/ 
aperfeiçoadas, até mesmo porque a ciência já existia antes mesmo destas 
imposições, mas trazendo, também, os questionamentos de Henri Atlan 
em “A ciência é inumana? Ensaio sobre a livre necessidade”, em que fica 
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visível essa apropriação de saberes, técnicas, dentro desse arcabouço teó-
rico, dos povos originários e tradicionais, em oposição às propostas desse 
(s) projeto (s) nefasto (s) que se apegam em práticas genocidas, em uma 
tentativa de ocultar/ eliminar as populações, que de fato, pela interação 
com os meios lhes foram facilitados tais conhecimentos, criando inclu-
sive artifícios jurídicos para legitimar tais apropriações. Seja através de 
projetos megalomaníacos de destruição de tais registros, seja na nature-
za, seja nas sociedades vítimas desses projetos genocidas, seja na tempo-
ralidade, poderíamos exemplificar de forma exaustiva os instrumentos 
utilizados para obstaculizar o reconhecimento que é notório. E nossos 
esforços devem estar convergidos em romper com essa perspectiva de 
controle e imposição que visa unicamente beneficiar sistemas econômi-
cos, que se resume em querer controlar como comemos, vestimos, enfim, 
vivemos, trazendo não só essa perspectiva perversa de não identificação, 
mas de padronização, retirando o caráter imensurável da vida.

Não se mostrando eficaz essa perspectiva de invisibilização do 
Outro/Outra, os/as que estão à frente desse Estado genocida que proje-
tam suas inabilidades de convivência social/ coletiva em nossas socieda-
des, facilmente observável em quaisquer relatórios de saúdes ou violên-
cias. Seja pela imposição de fármacos que tem sua comprovação clínica 
de eficácia, mas não estão correlacionadas com os modos de vida, im-
primindo a homogeneidade em detrimento da própria individualidade e 
individuação, vendida como propósito dessa cientificidade, ficando à car-
go dos conglomerados econômicos que estão à frente dessas campanhas 
ditarem as regras do jogo. As violências de gênero, doenças congênitas, 
que dentro de uma perspectiva de modo de viver, pode ser compreendida 
como o aprisionamento por dívida, já imprime nas futuras gerações um 
aprisionamento ao modo de vida, as restrições deixam de ser reveladas 
ao nascimento e já lhe são impostas no período gestacional, encarcera-
mento, criminalização do modo de viver, inacessibilidade e etc. Basta 
retomarmos as observações que as compreensões de Mundo impostas 
por quem defende essas perspectivas genocidas, que facilmente há uma 
responsabilização do atraso, do insucesso, da infelicidade e de todas as 
mazelas compreendidas dentro do ontológico, passíveis de serem atri-
buídas às sociedades originárias e tradicionais, sendo essas responsáveis, 
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na verdade, por manter o pouco que ainda nos resta para salvar o que é 
perceptível como mútuo, coletivo, partilhado.

Mesmo que recorramos a tentar esgarçar os conflitos que são 
construídos dentro da perspectiva de compreensão de Mundo, o que se 
faz urgente e necessário é que os papéis falem, papéis esses que contra-
puseram durante séculos à oralidade, tentou sobrepor essa racionalidade 
humana da memória, do que se pode compartilhar por vivências, mas 
a técnica mostrou ao/ a que opera de que ela é parte de um todo, assim 
como a parte do todo que foi objeto de exclusão/ destruição. A ineficácia 
se dá justamente por contrapor a penumbra que é formada pela incidên-
cia da luz, longe de se prender nessa dualidade imposta pelo colonizador, 
mas a reflexão é uma autocrítica necessária, em que a existência de um, 
está condicionada a do/da Outro/Outra. Nesse sentido, mediante a imer-
são e reflexão crítica de todos os elementos que nos foram facilitados 
temos que a problemática vivida pelo Povo Kanela do Araguaia, assim 
como todas as sociedades que sofrem esse processo de invisibilização/ 
apagamento/ genocídio pela ótica do pensamento descolonial, chegam 
a uma conclusão comum,  que já era perceptível em nossos corpos, que 
o poder colonial ainda está pulsante no Estado brasileiro frente à sua re-
lação com as sociedades indígenas, especificadamente ao que tange às 
demandas territoriais, que podem ser traduzidas aqui no seu existir/ (re)
existir/ resistir. E que a ascensão dentro do sistema econômico vigente 
está atrelada a sofisticação da técnica em matar, invisibilizar, aniquilar, 
ocultar. E que seu posicionamento se dá dentro de uma perspectiva de 
que o/a Outro/Outra são passíveis de serem compreendidos/ conhecidos 
em sua totalidade e de que esse Estado possa atribuir o que é melhor para 
o/a Outro/Outras, mas na verdade suas ações se resumem em querer do-
minar, já que, se quer conseguem compreender a si próprios. As vozes 
silenciadas do que está posto nas Leis, devem ganhar vozes, o que está 
escrito precisa ser falado.

Estamos certas/ certo de que essas questões perpassam as com-
preensões de mundo e que não é uma realidade posta apenas dentro da 
historicidade brasiliana, a questão que buscamos enfrentar nesse artigo 
não veem de encontro com as verdades impostas em si mesmas como a 
modernidade se propõe, dada a sua ineficiência em sanar questionamentos 
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que perduram desde quando se datam a compreensão da humanidade, 
a sua existência, mas buscamos trazer questionamentos para o modo 
de viver das sociedades indígenas e dos povos tradicionais, ao que está 
garantido em instrumentos legais, sejam eles em uma perspectiva inter-
nacional/ global recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro/ 
brasiliano em contraposição ao que de fato é aplicado. Questionamentos 
esses que podem ser compreendidos na imposição de um modo de viver 
em que o (s) conflito (s), o (s) embate (s) são travestidos de perspectivas 
de progresso (s) / avanço (s). Sabemos que tais reflexões contribuem de 
certa maneira para romper com que é compreendido como globalização/ 
homogeneização impostas por um movimento econômico que não busca 
romper com esse processo de aniquilamento, pelo contrário, mas de pro-
duzir estruturas para uma única possibilidade de existência, a de cultuar 
o capital financeiro.

Tais reflexões e questionamentos descritos no decorrer desse 
artigo busca justamente trazer a possibilidade de compreensão das vi-
das que são reduzidas a números. E porque tais silenciamentos são uti-
lizados como possibilidades para uma não concretude do que pode ser 
compreendido como coletivo, mas não dentro dessa perspectiva dualista 
já combatida como ferramenta do colonialismo, mas a compreensão das 
pluralidades, das diversas possibilidades de existência e como se dá essas 
resistências. Buscando assim transparecer que muitas ferramentas que 
deveriam garantir essas pluralidades de existências, são utilizadas para 
o seu aniquilamento, impondo uma ilogicidade de mercado em contra-
posição à vida. Projetando a inacessibilidade dos instrumentos jurídicos 
desde a não compreensão de modos e saberes que perpassam a lingua-
gem escrita e normatizada, como a utilização desses mesmos instrumen-
tos para práticas de violências, desconhecendo/ obstaculizado a ampli-
tude que as sociedades indígenas e os povos tradicionais nos trazem não 
só pela oralidade, mas com elementos de “rupturas” da temporalidade 
linear eurocentrada colonialista, com sua imposição patriarcal/ patrimo-
nialista, que busca destituir a construção do imaginário coletivo de uma 
possível nacionalidade brasiliana, que só é possível através de facilitações 
que nos levam a compreender como parte de um todo. Subvertendo as 
estruturas genocidas impostas.
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 RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO 
REFERENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DA 
CONVENÇÃO Nº 169, OIT NA CONSTRUÇÃO DA 
UHE DE BELO MONTE: CASO DO TERRITÓRIO 
INDÍGENA ARARA DA VOLTA GRANDE   
E PAQUIÇAMBA.

Bruna dos Santos Trindade1

 INTRODUÇÃO

No início da década de 70, o Presidente da República na época, 
General Emilio Médici com seu slogan ‘Integrar para não entregar’, in-
centivou milhares de famílias a abandonar o nordeste das secas periódi-
cas, o sudeste, centro e sul com pouca disponibilidade de terras, a ruma-
rem para a Amazônia, com a promessa de vastas terras e uma proposta de 
melhoria de vida (KRAUTLER, 2005, p. 09-10).

Por meio do Projeto de Integração Nacional, o governo militar 
à época, iniciou o planejamento e execução dos projetos de infraestru-
tura e energéticos na Amazônia. Em 1972, a Rodovia Transamazônica 
foi inaugurada e logo após, em 1975, a Eletronorte contratou a firma 
CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores) para pesqui-
sar e indicar o local exato para a construção de uma futura hidrelétrica 
(KRAUTLER, 2005).

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.
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Em 1979, a CNEC finalizou os estudos e declarou a viabilidade 
da construção de cinco hidrelétricas no Xingu e uma no Rio Iriri, no-
meando os futuros empreendimento hidrelétricos com nomes indíge-
nas: ‘Kararaô, Babaquara, Ipixuna, Kokraimoro, Jarina e Iriri’. No fim da 
década de 90, o projeto renasceu, com novo nome e nova roupagem, a 
Eletronorte e os demais órgãos governamentais, com base nos ‘erros’ da 
década de 80, alteraram suas abordagens. O nome Kararaô, deu lugar à 
‘Belo Monte’, para que o povo do Xingu não recordasse mais do facão da 
Tuíra e dos rostos pintados dos Kayapós (KRAUTLER. 2005, p. 10).

Em 2002, surge um novo plano de Belo Monte, com o objetivo de 
evitar inundações em terras indígenas, visto que a Constituição Federal 
de 1988 não autoriza a remoção dos povos e a inundação de terras indí-
genas. Pelo visto, as determinações protetivas e territoriais previstas pela 
CRFB/88 aos povos indígenas, não foram levadas tão em conta assim, 
pois os projetos com esse viés, permaneceram recebendo altos investi-
mentos. A posição da barragem principal de Belo Monte, foi alterada a 
montante da sua antiga posição e o projeto também foi alterado para des-
viar parte da vazão do rio (FEARNSIDE, 2019, p. 41).

O reservatório da UHE de Belo Monte foi enchido em dezem-
bro de 2015 e a geração de energia foi iniciada em 2016, com capaci-
dade complementada em 2019, quando foi instalada a última turbina. 
A operacionalidade total da UHE, vai deixar um trecho de 100 km do 
rio com apenas 20% da sua vazão, sensibilizando diretamente duas áreas 
indígenas e uma população de ribeirinhos tradicionais neste trecho de 
‘vazão reduzida’, o empreendimento impactará ainda, uma terceira área 
indígena no Rio Bacajá (FEARNSIDE, 2019, p. 24).

UHE Belo Monte é fruto de um intenso jogo de interesses, comi-
nado com um modelo de desenvolvimento imposto na região Amazônia, 
a qual não leva em consideração os impactos ambientais ou a vida dos po-
vos indígenas e comunidades tradicionais. Diante disso, um dos maiores 
problemas socioambientais do empreendimento, foi e continua sendo, a 
ausência de Consulta Prévia, Livre e Informada e das oitivas indígenas, 
a primeira determinada pela Convenção n. 169, OIT e a segunda, pela 
Constituição Federal de 1988. O empreendimento ilustra um cenário de 
injustiça e desmontes de legislações.
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Com base nas breves considerações apresentadas, o trabalho 
em questão pretenderá responder o problema da pesquisa: O Estado 
Brasileiro pode ser responsabilizado internacionalmente pela ausência 
na realização da Consulta Prévia, Livre e Informada aos povos Arara da 
Volta Grande e Paquiçamba impactados pela UHE de Belo Monte?

Objetivando responder à pergunta acima, o trabalho será dividi-
do em três capítulos, o primeiro abordará, a responsabilidade do Estado 
Brasileiro em âmbito internacional pela não realização da Consulta 
Prévia, Livre e Informada na construção da UHE de Belo Monte. O nú-
mero 2 será responsável por contextualizar o cenário da construção da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Por fim, número três, irá discutir sobre 
a Convenção n. 169, OIT e a obrigatoriedade do Estado na realização da 
Consulta Prévia, Livre e Informada.

 2. RESPONSABILIDADE DO ESTADO BRASILEIRO PELA INOBSERVÂNCIA  
 NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA AOS  
 POVOS ARARA DA VOLTA GRANDE E PAQUIÇAMBA

“No ano de 2011, o caso de Belo Monte foi levado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, quando as organizações da so-
ciedade civil apresentaram um pedido de Medida Cautelar” (VIEIRA, 
2015, p. 175).

“O deslocamento da disputa jurídico-judicial do direito à consulta 
para o cenário internacional foi conduzido por Organizações Não 
Governamentais (ONGs), em especial a Sociedade Paraense de 
Defesa dos Direitos Humanos (SDDH)”, a Justiça Global e a Asso-
ciação Interamericana de Defesa de Meio Ambiente, que peticio-
naram à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
com o objetivo de considerar as argumentações jurídicas que, tor-
nava lento o julgamento do mérito da questão no plano judicial 
interno, resultando em danos irreparáveis aos povos indígenas da 
região (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 85)”.

Os peticionários em nome das comunidades indígenas Arara da 
Volta Grande e Juruna do Km 17, e comunidades ribeirinhas do Arroz 
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Cru e Ramal das Penas, alegaram que a construção do empreendimento 
energético ‘ameaçava a vida e a integridade das comunidades indígenas 
e tradicionais, provocando o deslocamento forçado das comunidades’ 
(VIEIRA, 2015, p. 175).

A Comissão, com o conhecimento da petição, elaborou reco-
mendações, a Medida Cautelar nº 382, de 2010, em 01 de abril de 2011, 
onde solicitou a adoção de medidas urgentes pelo Estado brasileiro para 
a proteção da vida e da integridade pessoal dos membros dos povos in-
dígenas da região do rio Xingu (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 
2014). No âmbito interno, a chamada ‘demora injustificada do processo’ 
deu ensejo a motivação a denúncia internacional, relativa as violações 
de direitos humanos em consequência ao início da construção da UHE 
(VIEIRA, 2015, p. 179).

Dentre as recomendações estão: o cumprimento da consulta, 
conforme determina a Convenção Americana de Direitos Humanos 
e a jurisprudência do sistema interamericano, com a perspectiva de 
que a consulta seja prévia, livre, informada, de boa-fé, culturalmente 
adequada, a fim de chegar a um acordo e observando os demais re-
quisitos mencionados, relacionados a cada uma das comunidades in-
dígenas lesionada (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2011, p. 01).

A Comissão compreendeu que a antecipação da obrigatoriedade 
das medidas cautelares tinha o significado de forçar o Estado brasilei-
ro a suspender o licenciamento ambiental para assegurar a proteção dos 
povos indígenas. A Comissão utilizou-se da ‘coerção moral ao Estado 
brasileiro para instituir pressão política internacional’, a fim de forçar a 
produção de medidas internas assecuratórias sobre o direito à consulta 
(BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 88).

Alguns dias após a divulgação das recomendações realizadas pela 
Comissão, o governo brasileiro elaborou uma nota pública qualifican-
do as recomendações como precipitadas e injustificáveis, argumentando 
novamente que a autorização pelo Congresso Nacional a favor da UHE 
de Belo Monte, foi realizado pelo Decreto Legislativo nº 788/2005, com 
a adequada realização de estudos socioambientais e consulta aos povos 
indígenas da região (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 88).
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O conflito internacional causou uma tensão diplomática entre 
o governo brasileiro e a Organização dos Estados Americanos (OEA), 
resultando na realização de algumas ‘retaliações’ internacionais pelo Es-
tado brasileiro, como por exemplo:

a imposição do retorno imediato do embaixador brasileiro na 
OEA; a suspensão do pagamento da cota anual de seis milhões de 
dólares para o orçamento da OEA, em 2002; e a retirada da can-
didatura de Paulo Vannuchi para a vice-presidência da Comissão. 
(BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 89).

Desse modo, certifica-se que a atitude do ‘governo brasileiro bus-
cou deslegitimar as medidas adotas pela Comissão e enfraquecer a estrutura 
da organização’ (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 89). Apesar 
disso, o governo brasileiro logrou êxito ao conseguir diminuir os efeitos da 
recomendação da Comissão, situação manifestada pela Comissão durante 
o 142ª Período Ordinário de Sessões, quando a Comissão acolheu o argu-
mento do governo nacional acerca da contemplação do direito a consulta 
prévia (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014).

Com isso, a Comissão, mesmo considerando a argumentação dos 
peticionários de que o Estado brasileiro não realizou tais reuniões 
e audiências da forma como deveria se configurar o direito à con-
sulta, entendeu que a controvérsia não poderia mais ser sanada 
por medidas cautelares, mas apenas por mecanismos de discussão 
sobre questões de mérito, que teriam, no fundo, duas prováveis in-
tenções político-ideológicas: de apresentar, num futuro próximo, 
o caso à Corte, para que esta julgue se o Brasil é culpado ou não 
pela (não) garantia do direito à consulta dos povos indígenas no 
contexto da UHE Belo Monte; ou como forma de enfraquecer ou 
minimizar a própria atuação da Comissão, e da OEA de maneira 
geral, retirando a urgência de apreciação da Comissão (e da Cor-
te) sobre o assunto, para que, com isso, o governo brasileiro dimi-
nua as reações político-econômicas impostas à OEA (BELTRÃO; 
OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 90).

Em 16 de junho de 2011, a petição final com as violações de di-
reitos humanos foi enviada à CIDH. O documento reforçou as ilegalida-
des do processo de licenciamento e a ausência de oitivas prévias, livres 
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e informadas e do acesso à informação e a justiça. Em 29 de julho de 
2011, a CIDH com base nas informações prestadas pelo Estado e pelos 
peticionários, modificou o objeto da medida. A CIDH passou a solicitar 
ao Brasil a adoção de medidas protetivas a vida, a saúde e a integrida-
de pessoal das comunidades indígenas da bacia do Xingu (COSTA e 
XAVIER, 2017).

Após a apresentação da petição principal sobre o caso Belo 
Monte, o Brasil e os peticionários foram chamados no final de outubro 
de 2012 a Washington, EUA (Sede da CIDH) para uma audiência entre 
as partes. E novamente o Estado brasileiro adotou uma postura desres-
peitosa e inconsequente, ao não comparecer à audiência. Essa foi a pri-
meira vez que o Estado brasileiro se ausenta de uma audiência no SIDH, 
evidenciando o seu descaso com os assuntos relacionados a Belo Monte 
(COSTA e XAVIER, 2017).

No mesmo ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) realizou uma visita in loco no Brasil entre os dias 05 e 12 de 
novembro de 2012, com a finalidade de observar a situação dos direitos 
humanos no país. Na ocasião a CIDH realizou reuniões com autoridades 
nacionais, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, defen-
sores dos direitos humanos, povos indígenas e outros (OEA, 2018).

Durante a visita, o órgão da Organização dos Estados Americanos 
(OEA) coletou centenas de depoimentos de vítimas de violações de direi-
tos humanos e seus familiares, realizando ainda visitas em vários Estados 
do Brasil, inclusive no Estado do Pará. A CIDH destacou dentre as inú-
meras situações urgentes encontradas no Brasil, as reiteradas violações 
contra os povos indígenas, como por exemplo, o caso na comunidade 
indígena Miratu da TI Paquiçamba, impactada diretamente pela constru-
ção da UHE de Belo Monte (OEA, 2018).

No dia 07 de novembro, a delegação da CIDH esteve pela primei-
ra vez na aldeia Miratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, 
uma das comunidades indígenas afetadas pela UHE de Belo Monte. A 
CIDH ouviu os depoimentos dos indígenas e ribeirinhos residentes no 
rio Xingu que lutam para manter o seu modo de vida tradicional, ape-
sar dos inúmeros impactos ambientais resultantes da UHE (INSTITUTO 
SOCIOAMBIENTAL, 2018).
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Na visita em questão havia uma preocupação em comum, a im-
plementação do Hidrograma de consenso. A Advogada do ISA Biviany 
Rojas, evidenciou que a visita da CIDH oportunizou aos comissários a 
confirmação das gravidades dos impactos e a urgência em revisar os cri-
térios para a definição da vazão residual que o rio Xingu deve manter na 
região da volta grande (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2018).

Entretanto, destaca-se que o caso das Comunidades Tradicionais 
da bacia do rio Xingu, Pará vs. Estado brasileiro, encontra-se na fase de 
tratativas preliminares, ou seja, não há um relatório de admissibilidade 
(COSTA e XAVIER, 2017). Conforme o art. 36. 2 do Regulamento da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2009), com a 
adoção do relatório de admissibilidade, a petição deverá ser registrada 
como caso, e desse modo dar-se-á início ao procedimento relativo ao mé-
rito. Até o presente momento, o caso ainda não foi levado a Corte IDH e 
pelo visto, está longe ser levado.

É significativo adentrar brevemente no aspecto da responsabili-
dade internacional do Estado, apresentar alguns conceitos e parâmetros 
sobre o instituto que intitula o artigo em questão.

Conforme os ensinamentos de Mazzuoli (2019, p. 38), ‘a respon-
sabilidade internacional do Estado é o instituto jurídico que visa respon-
sabilizar’ um país pela prática de um ato ilícito ao direito internacional 
praticado contra os direitos ou a dignidade de outro Estado, prevendo 
certa reparação pelos prejuízos e gravames injustamente sofridos. O con-
ceito em evidência, atende apenas aos Estados nas suas relações entre 
si. Ressalta-se que, nas relações dos Estados com as pessoas sujeitas a 
sua jurisdição o instituto da responsabilidade internacional também será 
aplicado, principalmente nos casos de violações de direitos humanos.

O instituto da responsabilidade internacional no que tange à pro-
teção dos direitos humanos, possui duas finalidades principais:

coagir psicologicamente os Estados, a fim de que eles não deixem 
de cumprir com os seus compromissos internacionais em matéria 
de direitos humanos (finalidade preventiva); e atribuir ao indi-
víduo que sofreu um prejuízo, em decorrência de um ato ilícito 
cometido por um Estado, uma justa e devida reparação, seja de 
ordem pecuniária ou de outra natureza (finalidade repressiva li-



302

Bruna dos Santos Trindade

mites na atuação no plano externo, a fim de impedir-lhes de agir 
de forma leviana (MAZZUOLI, 2019, p. 39).

O princípio fundamental da responsabilidade internacional pode 
ser compreendido por uma ideia de justiça, encontrando-se os Estados 
vinculados ao cumprimento daquilo que foi assumido por eles no âm-
bito internacional. ‘O Estado é internacionalmente responsável por toda 
a ação ou omissão que lhe seja imputável’ segundo as regras do direito 
internacional público, das quais se origine violação de direito alheio ou 
violação abstrata de norma jurídica internacional adotada pelo Estado 
(MAZZUOLI, 2019, p. 39).

Em referência à natureza jurídica da responsabilidade interna-
cional, há duas grandes teorias acerca do tema, a corrente subjetivista e 
a corrente objetivista. A teoria objetivista é a qual tem sido empregada 
nos casos de violações a direitos humanos lato sensu, ou seja, inclui os 
danos causados ao meio ambiente. A corrente objetivista tem o intuito de 
validar a existência da responsabilidade do Estado no simples fato de ter 
ele violado uma norma internacional que ele tinha o dever de respeitar 
(MAZZUOLI, 2019, p. 41-42).

Desse modo, é dever dos Estados controlar os seus órgãos e agen-
tes internos com o propósito de evitar violações as obrigações assumidas, 
sob pena de responsabilidade internacional. Em síntese, na responsabili-
dade objetiva havendo uma violação de normas internacionais por parte 
do Estado, haverá sua responsabilidade independente de culpa, bastando 
a demonstração do resultado dessa violação (nexo causal) com os prejuí-
zos a pessoa (dano) (MAZZUOLI, 2019, p. 42).

Relacionada a responsabilidade internacional dos Estados por 
violação dos direitos humanos, compreende-se que o descumprimento 
de normas convencionais (tratados) e o desrespeito das obrigações erga 
omnnes de proteção decorrentes do direito internacional costumeiro, re-
sulta na responsabilidade internacional (MAZZUOLI, 2019, p. 43). No 
sistema interamericano é competência da Corte Interamericana realizar a 
jurisdição contenciosa, e também, de interpretar a Convenção Americana 
e outros tratados de direitos humanos sem adjudicação específica. Esta 
é a jurisdição consultiva da Corte Interamericana. No plano contencio-
so, a competência da Corte é limitada aos Estados-parte da Convenção 



303

Direito Agrário Contemporâneo – por novas subjetividades

que reconheçam tal jurisdição, segundo o artigo 62 da Convenção 
(PIOVESAN, 2019, p. 166 a 170).

Mazzuoli (2019, p. 45) enfatiza que é responsabilidade da Corte 
Interamericana processar e julgar um Estado-parte por violação dos 
direitos humanos de pessoa sujeita a sua jurisdição. Cabe destacar que 
basta a ocorrência da violação de direitos sobre o cidadão, não importa 
qual é a nacionalidade da vítima. O sistema interamericano conta ainda 
com um tribunal supranacional responsável pelo processo e julgamento 
de Estados violadores de suas obrigações internacionais determinas pela 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

No sistema interamericano, esgotados os recursos internos, as 
vítimas de uma violação estatal devem peticionar à Comissão Interame-
ricana de Direitos Humanos. A Comissão ingressa com uma ação de res-
ponsabilidade contra o Estado autor da violação de direitos humanos, 
nos moldes das ações propostas no Judiciário interno de acordo com as 
normas do processo civil (MAZZUOLI, 2019, p. 45). Salienta-se que ape-
nas à Comissão Interamericana e os Estados Partes podem submeter um 
caso a Corte Interamericana, não havendo a possibilidade de um ingres-
so individual, segundo o art. 61 da Convenção Americana (PIOVESAN, 
2019, p. 170).

 O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de 
1969) não realiza nenhuma citação em seu texto acerca dos direitos de 
ordem ambiental. Na prática a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e a Corte têm demonstrado a possibilidade do sistema da OEA 
de proteger o meio ambiente. Para que as matérias de natureza ambiental 
sejam submetidas ao sistema interamericano é necessário utilizar-se do 
Greening ou ‘esverdeamento (MAZZUOLI e TEIXEIRA, 2013).

O Greening pode ser definido como um ‘fenômeno que ocorre 
quando se tenta (e se consegue) proteger direitos de cunho ambiental nos 
sistemas regionais de direitos humanos, que são sistemas aptos (em prin-
cípio) a receber queixas ou petições que contenham denúncias de viola-
ção a direitos civis e políticos’ (MAZZUOLI e TEXEIRA, 2013, p. 166).

A Resolução nº 12/85 do Povo Yanomami vs Brasil, foi referente 
ao caso de estreia da temática ambiental na Comissão Interamericana. Três 
anos depois, o Protocolo de San Salvador, adicionou no rol de proteção da 
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Convenção Americana inúmeros direitos sociais (MAZZUOLI e TEXEIRA, 
2013). Dentre os direitos elencados estão o direito ao trabalho (art. 6º), 
direitos sindicais (art. 8º), direito a previdência social (art. 9º) e direito a 
saúde (art. 10). O art. 11 do dispositivo traz o direito a um meio ambiente 
sadio e determina a responsabilidade da promoção, proteção, preservação 
e melhoramento desse meio ambiente aos Estados partes (OEA, 1988).

O art. 19.1 do Protocolo de San Salvador instituiu um mecanis-
mo de envio de relatórios periódicos a OEA por seus Estados-partes, 
relacionados as medidas adotadas para garantir o adequado respeito e 
cumprimento aos direitos elencados pelo dispositivo internacional. O 
art. 19. 6, impõe os limites ao sistema de monitoramento por petições 
iniciais quando destaca no seu texto os casos elencados na alínea ‘a’ do 8 e 
no ar. 13, ou seja, apenas os casos dispostos nos artigos em comento serão 
submetidos a Comissão ou a Corte (OEA, 1988).

Segundo Mazzuoli e Teixeira (2013, p. 167, apud CANÇADO 
TRINDADE, 1999, p. 499), o Greening da Comissão e Corte Interameri-
canas na grande maioria dos casos relacionados a matéria ambiental no 
sistema interamericano correspondem às violações ao direito fundamen-
tal a vida das populações mais vulneráveis à expansão econômica sobre 
os recursos naturais: os povos indígenas e outras comunidades campesi-
nas das Américas.

O Relatório da Secretária-Geral da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, de 04 de 
abril de 2002 traz como exemplos de proteção ambiental pelo efeito ri-
cochete, os primeiros casos respectivamente analisados pela Comissão 
e pela Corte Interamericana, são eles, a Resolução nº 12/85 do povo 
Yanomami vs. Brasil e o caso da Comunidade Indígena Awas Tingni 
Mayagna (Sumo) contra Nigeria. Cabe conceituar brevemente nas pala-
vras de Flavio Tartuce (2021, p. 852) que o ‘efeito ricochete é aquele que 
atinge a pessoa de forma reflexa. Ou seja, o dano atinge uma pessoa ou 
coisa e repercute em outra pessoa, como uma bala que ricocheteia’.

Ressalta-se por fim, a solicitação de Medida Cautelar nº 382/2010 
das Comunidades Tradicionais da bacia do Rio Xingu reivindicando a 
paralisação das obras da UHE de Belo Monte, também analisada pelo 
órgão internacional (MAZZUOLI e TEXEIRA, 2013).
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 2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO   
 DA UHE DE BELO MONTE

Usina Hidrelétrica de Belo Monte localizada entre os municípios 
de Altamira e Vitória do Xingu, no Estado do Pará, ressurge no cená-
rio brasileiro como uma espécie de tábua de salvação para os ‘apagões’ 
ocorridos pelo país, em meados dos anos 2001 a 2003.  Belo Monte foi 
uma obra prioritária do Governo Federal no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). A autorização governamental para a 
construção da UHE de Belo Monte veio acompanhada de uma clara pro-
messa dos movimentos sociais de contestação da obra: ela seria o único 
barramento do rio Xingu e não iria copiar os erros cometidos em outras 
UHE (INSTITUTO SOCIAMBIENTAL, 2015).

A época da construção da UHE, os prognósticos apontavam 
que a barragem produziria: a inundação de parte da cidade de Altamira; 
o desaparecimento das praias da região; além de provocar a acentuada 
diminuição do volume d’água a jusante da barragem, onde se localiza a 
Terra Indígena Paquiçamba. Prevendo a realização de graves impactos 
às sociedades localizadas na área de influência do Xingu, o Ministério 
Público Federal (MPF) protocolou uma ação civil pública em benefício: 
A’Ukre, Arara, Araweté, Assurini, Gorotire, Juruna (Yudjá), Kararaô, 
Kayapó-Kuben Kran Ken, Kayapó Mekrangnoti, Kikretum, Kokraimoro, 
Moikarakô, Panará, Parakanã, Pituiaro, Pu’ro, Xikrín, Xipaia Kuruaia, 
pois a Eletronorte ‘escolheu’ uma área de influência indígena para alojar-
-se (PONTES JR e BELTRÃO. 2005, p. 74).

UHE Belo Monte acabou ganhando repercussão internacional na 
fase final da construção dada a magnitude dos impactos sociais e ambien-
tais resultantes do empreendimento. ‘Os povos Arara, Araweté, Assurini, 
Juruna, Kuruaya, Xikrin da Trincheira Bacajá e Parakanã sofreram e per-
manecem sofrendo com os impactos ocasionados pela UHE e por esse 
modo, deveriam ter sido consultados sobre a construção’. A consulta não 
ocorreu e o empreendimento seguiu a pleno vapor no Rio Xingu adentro 
(OLIVEIRA, 2016, p. 20).

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte) atingiu 
de modo especifico a Volta Grande do Xingu (VGX), que conta com área 
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de 622 km². Com o objetivo de alimentar as turbinas de geração de ener-
gia, um trecho de aproximadamente 100 Km de extensão foi desviado, o 
que vem ocasionando inúmeros impactos aos povos indígenas e comuni-
dades tradicionais residentes no Rio Xingu (XERFAN, 2016).

Em novembro de 2015, o rio Xingu foi definitivamente barrado 
e desviado da região da Volta Grande, sobrando apenas uma vazão resi-
dual de água controlada pela concessionária da barragem, nas duas terras 
indígenas por qual o rio passa nesse trecho, as TI’s Paquiçamba e Arara 
da Volta Grande, a diminuição da vazão natural chegou a 80%. Desde o 
ano em evidência, a quantidade, velocidade e nível da água na região não 
se originam mais do fluxo natural do rio, dependendo da operadora da 
UHE de Belo Monte. Desse modo, o licenciamento ambiental exigiu da 
concessionaria que ela garantisse a passagem de uma vazão mínima de 
água nos cerca de 100 Km correspondentes a região da Volta Grande do 
Xingu (PEZZUTI, et al, 2018).

 Por fim, ao destacar a falta de consulta prévia aos povos indí-
genas ou consulta ineficiente, demonstra-se uma violação do direito à 
identidade cultural, considerada falta grave, uma ilegalidade, uma in-
constitucionalidade, conforme Treccani e Xerfan (2017). Resultando sim, 
na possibilidade de responsabilização do Estado Brasileiro, visto que to-
mou para si, um papel de violador dos direitos dos povos indígenas da TI 
Arara da Volta Grande do Xingu e Paquiçamba.

 3. A CONVENÇÃO N. 169, OIT: A OBRIGATORIEDADE NA REALIZAÇÃO 
 DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFORMADA

‘Os povos indígenas da Volta Grande do Xingu, como os Arara 
da Volta Grande e Juruna do Paquiçamba, índios desaldeiados ou em 
isolamento voluntário, não foram consultados pelo Congresso Nacional 
e nem por órgãos federais sobre a construção da UHE de Belo Monte’. 
Mesmo protegidos pela Convenção n. 169, OIT e pela CRFB/1988, o 
Estado brasileiro limitou-se a não reconhecer o direito a proteção ter-
ritorial, cultural e outros, remetido aos povos indígenas e comunidades 
tradicionais (VIEIRA, 2015, p. 176).
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Em 2005, os povos indígenas representados pelo Ministério 
Público Federal (MPF), em consonância com a Carta Magna de 1988, 
interpuseram uma ‘ação judicial questionando a não realização de oitivas 
aos povos indígenas da região para saber ‘se’ e ‘de que forma’ autorizavam 
ou não a construção’ da obra em questão, fonte de inúmeros impactos 
pouco estudados (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 71).

O Estado alegou a realização da CPLI nas comunidades impac-
tadas, durante a fase de licenciamento ambiental dentro das audiências 
públicas, ou seja, o Estado ‘confundiu’ o processo de audiências públicas 
com o processo de consulta prévia, ato completamente irregular e ilegal. 
A Convenção nº 169, OIT designa a realização de consulta prévia em dois 
momentos. Ressalta-se que os momentos determinados para a realização 
da CPLI não podem ou devem ser confundidos com as audiências públi-
cas do licenciamento ambiental.

É fundamental ressaltar que os povos indígenas estão protegi-
dos por diferentes convenções internacionais, dentre elas, a Convenção 
n. 169, OIT, a qual o Brasil é signatário. A Convenção mencionada tem 
como finalidade principal a garantia e o respeito à diversidade ética. 
Liana Amin Silva (2017, p. 117) expõe que a Convenção n. 169, OIT so-
bre Povos Indígenas e tribais em países independentes (1989), ao revisar 
a Convenção n. 107, OIT (1957), estreia o reconhecimento dos chamados 
‘novos direitos’ desses povos e comunidades.

Dentre as matérias e direitos previsto no instrumento internacio-
nal da OIT estão: terras e territórios; contratação e condições de 
emprego; indústrias rurais; seguridade social e saúde; educação e 
meios de comunicação; contatos e cooperação através das frontei-
ras; administração de programas governamentais que afetam os 
povos indígenas e tribais (SILVA, 2019, p. 49).

A Convenção n. 169, OIT integra o ordenamento jurídico brasi-
leiro, e dessa forma seus dispositivos devem ser cumpridos por todos no 
ordenamento jurídico nacional. Por ter status de tratado internacional, o 
Brasil aderiu voluntariamente a Convenção nº 169 assumindo os com-
promissos e obrigações nela definidos, inclusive a impossibilidade de reti-
rar-se sem o devido processo (GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA, 2019).
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A Convenção n. 169, OIT foi adotada em 27 de junho de 1989 em 
Genebra na 76ª reunião da Conferência Geral e foi aprovada no 
Brasil, por meio do Decreto Legislativo n. 143 de 26 de junho de 
2002, sendo ratificada no mesmo ano, com vigência iniciada em 
25 de julho de 2003, de acordo com o artigo 38, item 3 da Conven-
ção n. 169, OIT’. (XERFAN, 2016, p. 148).

Conforme o art. 3º da Convenção nº 169, OIT ‘os povos indíge-
nas e tribais desfrutam plenamente dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais sem qualquer impedimento ou discriminação’ (XERFAN, 
2016, p. 146). O direito a CCPLI trazido pela Convenção nº 169, OIT é 
uma ‘ferramenta para a superação do paradigma jurídico integracionista 
vigente até o final da década de 80’ (GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA, 
2019, p. 08).

O art. 6º da Convenção nº 169 da OIT, impõe que os povos de-
vem ser consultados através de procedimentos apropriados por meio de 
suas instituições representativa. A consulta deve ser realizada de boa-fé, 
conforme aponta o artigo em destaque. A obrigatoriedade na realização 
da consulta deriva da necessidade de os Estados nacionais preservarem 
os direitos dos povos (OIT, 1989).

De acordo com Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2019, 
p. 33), ‘a forma jurídica mais aproximada do reconhecimento das auto-
nomias dos povos tradicionais é a autonomia de vontade das partes na 
formulação de contratos’. O autor mencionado pontua há existência de 
uma correspondência entre a forma do contrato e do consentimento dos 
povos, destacando que entre eles apenas a forma é parecida, visto que ‘en-
tre o contrato e o consentimento dos povos há diferenças muito profun-
das que inviabilizam a aplicação do instituto para a proteção e garantia de 
direitos coletivos’ (SOUZA FILHO, 2020, p. 33).

Segundo o artigo 6º, numeral 2 da Convenção, determina que 
o Estado tem a obrigação de realizar a consulta ‘com o objetivo de se 
chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas 
propostas’ (OIT, 1989). Desse modo, conseguindo o consentimento, po-
de-se firmar um Termo de Acordo ou contrato, determinando limites 
do ato ou medida proposta pelo Estado e seu modus faciendi (SOUZA 
FILHO, 2019, p. 34).
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O protocolo é consequência do direito à consulta prévia, livre 
e informada, indicada pela Convenção n. 169, OIT no seu art. 6º, 1, a. 
O protocolo tem o objetivo de fazer com que o ‘exercício do direito a 
consulta prévia seja emancipatório’ (PONTES JR, 2019, p. 13). Em vista 
disso, ‘deve ser realizado de forma intercultural, com respeito aos modos 
de criar, fazer e viver dos povos e comunidades diferenciados’ (PONTES 
JR, 2019, p. 13).

‘O protocolo próprio de consulta e consentimento ou mandato 
de consulta prévia, é um instrumento em que as comunidades expressam 
sua voz e exigem seus direitos, como exercício da jusdiversidade e auto-
determinação’ (SILVA, 2019, p. 101). O instrumento em questão, consti-
tui juridicidade ao definir como deve ser coordenada a consulta prévia e 
suas fases, e objetiva demonstrar como um processo de consulta deve ser 
realizado de forma legitima e apropriada (SILVA, 2019, p. 102-103).

Os protocolos devem ser tratados como normas internacionais 
desenvolvidos livremente para determinar as formas e os procedimentos 
de como chegar em uma decisão caso o Estado fosse consultá-los. O pro-
tocolo deve instituir a forma como todo povo se considerará informado 
para a livre decisão. Os protocolos são a tradução escrita dos consensos 
internos de cada povo para se relacionar com os Estados nacionais, ou 
seja, o protocolo é a expressão escrita dos usos, costumes e tradições de 
cada povo para responder as consultas a serem realizadas pelo Estado 
nacional em conformidade com a Convenção n. 169 da OIT (SOUZA 
FILHO, 2019, p. 35).

A Convenção n. 169, OIT, a Convenção da Biodiversidade da 
ONU, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a 
Declaração Americana dos Direitos dos Povos Indígenas (OEA), assim 
como outros tratados, resoluções e decisões da Corte e da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos ‘passaram a considerar e determi-
nar que os povos tradicionais têm direito a determinar seu desenvolvi-
mento, suas prioridades e seu futuro. A Declaração da ONU, denominou 
isso de ‘autodeterminação’’ (SOUZA FILHO, 2019, p. 41).

A Professora Liana Amim Silva destaca um importante marco a 
favor dos protocolos no âmbito do Tribunal Regional Federal 1ª Região, 
no qual:
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Em dezembro de 2017, tivemos no Brasil a importante e inédita 
decisão que reconheceu juridicamente o caráter vinculante dos 
protocolos. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu 
o dever do estado do Pará de consultar o povo Juruna, suspen-
dendo o processo de licenciamento ambiental da mineradora Belo 
Sun, pois a consulta prévia deverá ocorrer em conformidade com 
as regras de consulta estabelecidas no Protocolo Juruna e deverá 
ser realizada previamente à licença de instalação de qualquer em-
preendimento (SILVA, 2019, p. 104).

Rodrigo Magalhães Oliveira (2019, p. 139-140) pontua que o pro-
tocolo dos Juruna da Terra Indígena Paquiçamba ‘foi produzido em 2017, 
diante do processo de licenciamento ambiental da Belo Sun, realizado 
pela Secretária de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMAS)’. Na oca-
sião órgão ambiental estadual, já havia concedido as Licenças Prévia e de 
Instalação para mineradora, a contragosto do Ministério Público Federal, 
IBAMA, FUNAI e Conselho Nacional de Direitos Humanos que emiti-
ram pareceres desfavoráveis em relação a Belo Sun (OLIVEIRA, 2019).

No protocolo dos Juruna do Paquiçamba, os indígenas frisam a 
inobservância de consulta prévia na construção da UHE de Belo Monte e 
pontua alguns dos impactos resultantes do empreendimento hidrelétrico, 
como o desvio do rio Xingu e a chegada de novos empreendimentos no 
entorno do território indígena. Os juruna foram decisivos em seu pro-
tocolo ao afirmar que ‘não permitirão novos empreendimentos na Volta 
Grande do Xingu sem consulta (OLIVEIRA, 2019, p. 145).

É significado evidenciar que o Protocolo do povo juruna possui 
uma especificidade ímpar em comparação a outros protocolos, em razão 
do momento da construção do documento de consulta, finalizado dois 
anos após o início da operação da UHE de Belo Monte e nove anos após o 
início da construção da UHE. Conclui-se que o protocolo Juruna foi con-
cebido levando em consideração as violações resultantes da construção 
até o momento de operação da UHE (MENDES e SILVA, 2019).

A Consulta Prévia conforme disposto no artigo 7º da Convenção 
nº 169, OIT, prevê que os povos indígenas e tribais devem ter o direito de 
decidir quais serão suas prioridades, em relação ao processo de desenvolvi-
mento adotado, naquilo que afetar suas vidas, bem-estas espiritual e territo-
rial, e no que possa interferir no seu próprio desenvolvimento (OIT, 1989).
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A Convenção n. 169, OIT determina que a consulta será realiza-
da por meio de ‘procedimentos apropriados e, particularmente, através 
de suas instituições representativas’. (MARÉS, 2019, p. 31). Nesse intento, 
o documento da OIT atribui aos Estados e governos a instituição e ado-
ção de todas as medidas necessárias, inclusive jurídicas, para garantir aos 
povos indígenas e tribais os efeitos diretos de posse e propriedade sobre 
as terras ocupadas por eles tradicionalmente, assim como, o direito de 
participar da gestão dos recursos (BESER e CARVALHO, 2018, p. 124).

O direito à consulta e ao consentimento prévio, livre e informado 
se sustenta no reconhecimento dos direitos fundamentais de po-
vos e comunidades tradicionais e na garantia da sua livre determi-
nação. Ou seja, povos indígenas e tribais têm o poder de decidir 
livremente sobre seu presente e futuro na qualidade de sujeitos 
coletivos de direitos. Para fazer respeitar esse princípio, os Estados 
devem observar a obrigatoriedade de consultar os povos afetados 
por medidas administrativas e legislativas capazes de alterar seus 
direitos.  (GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA, 2016, p. 06).

No que se refere a jurisprudência da Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos no âmbito da Consulta Prévia, encontramos alguns jul-
gados conhecidos, como por exemplo, a Sentença de Mérito e Reparação 
emitida em 27 de junho de 2012 no caso Pueblo Indígena Kichwa de Sa-
rayaku vs. Ecuador (Sentença Sarayaku), reconhece a obrigação dos Esta-
dos em realizar os processos de consulta especiais e diferenciais quando 
determinados interesses das comunidades e povos indígenas corram ris-
co de ser impactados. A obrigatoriedade na consulta as comunidades e 
aos povos indígenas e tribais está vinculada a relação direta de assegurar 
o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos pela Convenção nº 
169, OIT (CORTE IDH, 2012).

A Corte IDH (2012) ressalta ainda, a responsabilidade do Estado 
em garantir o direito de consulta e participação em todas as fases do pla-
nejamento e desenvolvimento de um empreendimento, de acordo com as 
determinações da Convenção nº 169. O Estado deve ainda garantir que 
os direitos dos povos indígenas sejam respeitados em qualquer ocasião 
ou cenário. Desse modo, caso haja possibilidade, será de competência do 
Estado realizar a fiscalização e o controle.
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Domenico Treccani e Renato Xerfan (2017, p. 146) com base na 
Sentença Sarayaku, afirmam que a ausência de consulta aos membros de 
uma determinada sociedade indígena, ou a consulta errônea e insuficien-
te, resulta diretamente, em uma ‘violação do direito a identidade cultural 
e, portanto, uma falta grave (§§ 213, 217 e 220 da Sentença Sarayaku). 
Os autores em questão (2017) realizam uma comparação entre o caso 
Sarayaku e os povos indígenas impactados pela UHE de Belo Monte, e 
atestam semelhanças no que tange à violação do direito à consulta dos 
povos indígenas e os impactos resultantes.

Os impactos aos povos indígenas por Belo Monte são inegáveis, 
pois ‘o território do Xingu é indígena’ (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES 
JR, 2014, p. 81). Consequentemente, o desrespeito a Constituição e as 
normas internacionais é realçado.

Identificadas sem muitos esforços as ilegalidades do processo de 
não consulta aos povos indígenas, a extensão das “minas” a serem 
colocadas no Xingu requerem, no entanto, estudos mais profundos. 
Por exemplo, o povo Yudjá Juruna, localizado na Terra Indígena 
Paquiçamba, com a interrupção do curso do rio, perde sua capa-
cidade de locomoção, justo eles que são reconhecidos e indômitos 
canoeiros’ (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 82-83).

‘Os Yudjá Juruna e os Arara do Maia são os principais povos indí-
genas a serem sacrificados pelos impactos’ resultantes do empreendimen-
to em foco, precisamente por se localizarem a jusante do empreendimen-
to e dependerem fundamentalmente das águas do Xingu para sobreviver 
(BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014, p. 83).

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UHE de Belo Monte é o claro exemplo de tudo que não deve 
ser feito, o empreendimento viola direitos humanos e socioambientais, 
descumpre legislações, desrespeita os povos indígenas, ou seja, UHE Belo 
Monte é a concretização de um desmonte. O projeto apresenta problemas 
sérios desde sua criação, mesmo com as alterações no seu projeto, os impac-
tos e as violações não foram mitigados, pelo contrário, foram exacerbadas.
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Em síntese ao apresentado, pode-se observar que o interesse em 
explorar os recursos da Amazônia, como uma forma de aumentar o po-
tencial econômico e o desenvolvimento do nosso país, teve início em 1970, 
com incentivos imigratórios, e com a apresentação dos primeiras projetos 
de construção de hidrelétricas na região do Xingu, a Usina de Belo Monte, 
fruto de jogo de interesses, e de mentiras contadas aos povos indígenas, foi 
construída pensando em um desenvolvimento do Brasil, mas ignorando 
os danos que seriam causados população que habitava no local.

No que tange à Convenção n. 169, OIT , esta estabelece uma série 
de medidas protetivas aos povos indígenas e tribais, dentre elas a consul-
ta prévia, que é um mecanismo que reforça o direito, o reconhecimen-
to dos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, de serem 
consultados antes de decisões que venham a ser tomadas e que possam 
afetar a sua vida e seus direitos, por exemplo no caso da UHE de Belo 
Monte, seria uma forma dos povos terem noção dos impactos que iriam 
ser causados, de ter participação nas decisões que envolvessem a terra 
onde tinham construído a sua cultura, a sua vida e de onde provinha o 
necessário para a sua sobrevivência.

Neste liame, é importante enfatizar o Protocolo Juruna, que pode 
ser visto como mais um avanço na busca dos direitos dos povos indíge-
nas, pois como supramencionado este foi projetado em detrimento das 
violações da construção da UHE.

 Nada obstante, mesmo o Brasil sendo signatário da Convenção 
n. 169 OTI, houve um descumprimento brutal dos seus preceitos, não 
sendo efetuado o mecanismo de consulta prévia, desconsiderando a po-
pulação que ali estava, e causando danos imensuráveis. Nesse contexto, 
foi apresentado o caso de Belo Monte à Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, devido a lentidão do processo em trâmite no Brasil, 
desse modo, a CIDH solicitou medidas urgentes devido ao risco que as 
comunidades indígenas corriam, sendo assim, foi feito pela Comissão 
uma série de recomendações a serem cumpridas pelo Estado Brasileiro, 
como o caso da medida assecuratória da consulta prévia.

Portanto, o Estado Brasileiro por violar uma norma internacio-
nal a qual é signatário, deverá ser responsabilizado pelos danos causados 
ao meio ambiente e a comunidade indígena, respondendo objetivamente 
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pelos seus atos, pois como supramencionado é dever dos Estados contro-
lar os seus órgãos e agentes internos com o objetivo de evitar violações as 
obrigações assumidas, sob pena de responsabilidade internacional. Até o 
presente momento, o caso está longe de ser julgado pela Corte IDH.
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INTRODUÇÃO

O Movimento Negro conseguiu garantir que o reconhecimento 
dos direitos territoriais das comunidades quilombolas fosse incorporado 
no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) 
da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e em algu-
mas constituições estaduais. Depois de um caminho difícil, prevaleceu a 
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pela Universidade de Trento (Itália) e Universidade Federal de Goiás (UFG). 
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Trabalhadoras Rurais do Estado do Pará e da Malungu. E-mail: girolamo@ufpa.br.

2 Advogada, Doutoranda no PPGD/UFPA), Mestra em Agricultura Familiar e 
Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Pós-Graduação em Agriculturas 
Amazônicas (PPGAAUFPA. Desenvolve pesquisas na CIDHA/UFPA. E-mail: aian-
nymonteiro@yahoo.com.br.

3 Advogada, Doutoranda e Mestre em Direito pelo PPGD/UFPA. Desenvolve pesqui-
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perseverança e a resistência dos(as) negros(as) frente às diferentes tenta-
tivas de impedir a consagração desse direito.

Nas últimas três décadas outros desafios foram enfrentados: di-
vulgar, entre as comunidades negras rurais, este direito e a consagração 
da expressão “remanescentes das comunidades de quilombos” e dos cri-
térios que esteiam sua identidade e territorialidade. Graças aos estudos 
desenvolvidos pelo próprio movimento, suas entidades de assessoria, 
universidades e centros de pesquisa, milhares de comunidades se apro-
priaram desses instrumentos e pressionaram o poder público a imple-
mentar políticas que concretizassem esta conquista.

A partir deste momento surgiram novos desafios jurídicos: o ar-
tigo 68 do ADCT é autoaplicável? Quem são os sujeitos que fazem jus a 
este direito? Quais os caminhos administrativos a serem trilhados? Outras 
perguntas, aparentemente fáceis de serem respondidas, se mostraram 
complexas, devido à falta de estudos anteriores sobre uma população his-
toricamente e secularmente “invisibilizada” pelas políticas públicas: quan-
tas comunidades quilombolas existem no Brasil e onde elas se localizam?

O presente estudo apresenta um trabalho realizado por bolsistas 
e voluntários da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia (CIDHA)5 
que procurou pesquisar e sistematizar as informações disponíveis em si-
tes públicos e de instituições de pesquisa sobre as comunidades quilom-
bolas, seus territórios e os processos administrativos de reconhecimento 
e titulação. Pouco a pouco surgiu um levantamento que permitiu verificar 
como estas comunidades estão presentes em todas as regiões brasileiras e 
em quase todos os estados6.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual se utiliza de pro-
cedimentos bibliográfico e documental para subsidiar a apresentação do 
Sistema de Informações Públicas Geográficas Sobre Quilombos (SIPGQ), 
elaborado pela CIDHA, em parceria com o Laboratório de Integração de 

5 A CIDHA é um espaço de pesquisa e extensão vinculado ao Programa de Pós-
Graduação em Direito, do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal 
do Pará (PPGD/ICJ/UFPA), que busca promover a prática e qualificação profissional 
em direitos humanos aos alunos da graduação e pós-graduação em direito da UFPA.

6 A pesquisa, coordenada pelo Prof. Dr. Girolamo D. Treccani e pela Mestra Aianny 
Naiara Gomes Monteiro, reuniu milhares de documentos espalhados em vários si-
tes e nos Diários Oficiais da União e de alguns estados.
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Informações Agrárias, Econômicas e Ambientais para Análise Dinâmica 
da Amazônia (IntegraData Amazônia), vinculado ao Núcleo de Altos 
Estudos da Amazônia (NAEA/UFPA), para favorecer o acompanhamen-
to dos processos pelos quilombolas e auxiliar na formulação de pautas e 
na participação da “mesa quilombola”.7

A primeira seção irá apresentar, de forma resumida, como os di-
reitos territoriais dos “remanescentes das comunidades de quilombos”8 
foram consagrados na CRFB/1988 e em algumas constituições estaduais 
brasileiras, destacando que se trata de uma realidade jurídica presente 
em vários outros países da América Latina. Na segunda seção será apre-
sentada a pesquisa realizada pela CIDHA, ao consolidar as diferentes in-
formações disponíveis relativas às comunidades quilombolas no Brasil. 
Por fim, na terceira seção, são apresentadas as informações constantes 
do SIPGQ, bem como a metodologia de construção do Sistema, de le-
vantamento das informações, consolidação do banco de dados, inserção 
do sistema e a sua importância no processo de concretização de direitos 
das comunidades quilombolas.

 2. O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS TERRITORIAIS DAS   
 “COMUNIDADES QUILOMBOLAS”

Estudos históricos mostram como o Brasil desenvolveu sua eco-
nomia utilizando a mão-de-obra escravizada. Esta realidade, que “coi-
sificava” negros e negras, iniciou-se com o aprisionamento e submissão 
dos povos indígenas. Todos sabemos o resultado desta política inaugu-
rada com a “descoberta”9 das terras brasileiras pelos ibéricos: genocídio, 

7 A “Mesa quilombola”, um espaço formal de diálogo entre o movimento social qui-
lombola e Poder Público que permite discutir as políticas públicas para as comunida-
des quilombolas. Foi inicialmente adotada pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), por meio da Portaria nº 397, de 24 de julho de 2014, sob 
a denominação “Mesa Nacional de Acompanhamento da Política de Regularização 
Fundiária Quilombola”, e, posteriormente, por vários órgãos estaduais de terra.

8 Em que pese a rejeição do próprio movimento em relação a esta expressão, optou-se 
por utilizá-la neste texto por ser a locução adotada na CRFB/1988, no Art. 68 do 
ADCT e, portanto, representar uma categoria jurídica.

9 Uma definição técnica das Nações Unidas, de 1986, apresenta uma percepção bem 
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pelo menos dois milhões indígenas foram assassinados ou reduzidos à 
escravidão nas primeiras décadas desse contato, como informou Padre 
Vieira (SILVA, 1823, p. 3), e etnocídio, com o “desaparecimento” de 1.477 
(mil quatrocentos e setenta e sete) povos indígenas, sua cultura e sua his-
tória (CIMI, 2001), além das constantes tentativas de “aculturação” pre-
sentes em toda história brasileira e que voltou com muita força na política 
implementada pelo atual governo federal.

A redação final do artigo 68 e sua inclusão no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) gerou perplexidades, pois, na reali-
dade, trata-se de uma obrigação permanente do Estado promover o aces-
so à terra para estas comunidades, mas o aspecto que mais gerou, e con-
tinua gerando, problemas foi a inversão do texto proposto inicialmente 
pelo movimento negro. Como mostram Andrade e Treccani (1999, p. 
593) o movimento negro tinha proposto que o acesso à propriedade fosse 
deferido: “às comunidades remanescentes de quilombo (grifo do autor)”. A 
inversão realizada pela Comissão de Sistematização: “remanescentes das 
comunidades de quilombos” criou uma dificuldade jurídica que dificultou 
o entendimento do artigo, pois em momento algum antes de 1988, nem 
as comunidades, nem os historiadores ou antropólogos tinham utilizado 
esta forma de identificação dos sujeitos deste direito10.

Nas palavras de Andrade e Treccani (1999, p. 593): “Caso tivesse 
prevalecido a proposta original, a titulação deveria ser necessariamente 
coletiva, respeitando-se a tradição histórico-cultural dos quilombolas”. O 
embate sobre a titulação individual ou coletiva voltará no voto do Ministro 
Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239-DF quando 
o Ministro César Peluso afirmou: “não creio que os destinatários da nor-
ma sejam necessariamente as comunidades [...]. Dúvida não resta, pois, 

diferente deste acontecimento: “[...] as comunidades, os povos e as nações indí-
genas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades 
anteriores à invasão e à colonização [...] que foi desenvolvida em seus territórios” 
(LUCIANO, 2006. p. 29, grifo nosso).

10 Enquanto o Brasil escolheu a denominação “Remanescentes das comunidades dos 
quilombos” (art. 68 do ADCT); a Colômbia utiliza: “Comunidades negras” (art. 55 
Transitorio Constitución Política de 1991); Ecuador: “pueblos negros o afroecuato-
rianos” (Art. 83 Constitución Política de 1998); Nicaragua: “Pueblos y Comunidades 
Afrodescendientes (Decreto 5.934/2010); Honduras: “afrohondureños” (Decreto 
82/2004) e Peru: “Afrodescendientes e Afroperuanos” (Resolução Suprema 10/2009).
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de que a preterição de um texto e eleição de outro lhe firmaram o sentido 
de individualidade, não de coletividade” (BRASIL, 2018, p. 53).

Outra questão fundamental criada por esta inversão de palavras 
diz respeito aos sujeitos desse direito. Mais uma vez o voto do Ministro 
Peluso é esclarecedor, pois entende que existiria um único conceito de 
quilombo definido historicamente e que todas as demais definições se-
riam metajurídicas (BRASIL, 2018). O Ministro pareceu desconhecer as 
inúmeras outras formas de acesso à terra como os testamentos (ver os ca-
sos de Casca - PR, Mata Cavalo - MT e Abacatal - PA); ocupação de terras 
abandonadas pelos patrões (Frechal – MA); doação de terras para a igreja 
e áreas localizadas em serras ou de difícil acesso. Portanto, destaca-se a 
relevância das dezenas de estudos que visaram fazer o resgate da história 
da resistência negra desenvolvidos sobre as mais diferentes personalida-
des negras11 e as comunidades quilombolas.

Destaca-se que a resistência dos negros(as) à escravidão não foi 
um fenômeno restrito aos quilombos do Brasil, ao contrário podemos 
ver como nos diferentes países da América Latina e Caribe12 houve várias 
revoltas contra a cativeiro como mostra Treccani (2006, p. 36).

Cinco constituições estaduais têm um dispositivo que reconhe-
ce os direitos territoriais dos remanescentes de quilombo: Bahia (BAHIA, 
1989, Art. 51 ADCT); Goiás (GOIÁS, 1989, Art. 16 ADCT); Maranhão 
(MARANHÃO, 1989); Mato Grosso (MATO GROSSO, 1989, Art. 33 
ADCT) e Pará (PARÁ, 1989, Art. 322). Estas constituições apresentam 
novos desafios: enquanto a Constituição de Mato Grosso afirma que o 
direito é reconhecido “independentemente de estar amparado em legis-
lação complementar” (MATO GROSSO, 1989), mas decorridos mais de 
trinta anos ainda não emitiu um título sequer, a do Maranhão previa que 
a expedição de títulos se daria “na forma da lei”, isto é, exigia uma norma 
complementar que regulamentasse esse direito (MARANHÃO, 1989, Art. 
229). Essa norma só foi editada em 2010, com a Lei nº 9.169, de 16 de abril, 

11 Destacamos os 22 Cadernos da Série: “História dos vencidos” escrita por Maciel 
de Aguiar e publicadas na década de noventa pela Editora Brasil-Cultura e Centro 
Cultural Porto de São Mateus (AGUIAR, 1996).

12 A SEPPIR e o IPEA divulgaram, em 2012, um documento sobre os “Quilombos 
das Américas” que apresenta informações sobre quilombos no Brasil, Colômbia, 
Panamá e Equador (BRASIL, 2012).
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mas os primeiros títulos maranhenses foram outorgados ainda em 1999. 
Percebe-se como a escolha dos constituintes brasileiros não foi a mais feliz.

Os textos das Constituições estaduais apresentam outros dois pro-
blemas. O primeiro é que as Constituições da Bahia (1989), Mato Grosso 
(1989) e Pará (1989) estabelecem o “prazo de um ano” para que todas as co-
munidades fossem tituladas. Esta determinação nos permite supor que os 
constituintes, estabelecendo um prazo tão exíguo, não tinham muita noção 
do número de comunidades a serem tituladas. Confirmando esta tese po-
demos lembrar as palavras do então deputado Luiz Alberto (PT-BA), coor-
denador do Movimento Negro Unificado (MNU), que durante o processo 
constituinte assessorou a senadora Benedita da Silva, que reconheceu:

Nós mesmos sabíamos da existência de alguns remanescentes de qui-
lombos, mas não imaginávamos que fossem tantos. A verdade que 
está sendo descoberta pelos historiadores, é que a resistência negra 
à escravidão foi muito maior do que ensinam os livros de história, 
daí a existência de tantas comunidades (AMARAL, 1998, p. 19-20).

O segundo problema diz respeito ao art. 33 do ADCT da 
Constituição do Estado de Mato Grosso, que criou mais uma dificulda-
de quando previu que só poderiam ser tituladas as comunidades: “que 
ocupem as terras há mais de 50 anos”. Trata-se aqui do tema do “marco 
temporal” que é muito complexo para ser trabalhado neste curto ensaio13. 
No entanto, nos cabe ressaltar a impossibilidade da existência de um usu-
capião especial quilombola: se o marco temporal fosse de 50 anos ou até 
remontasse a 1888, como alguns doutrinadores sugerem (TEIXEIRA, 
2001), o art. 68 do ADCT seria uma norma criada para penalizar os ne-
gros(as), pois, enquanto os demais nacionais e estrangeiros residentes no 
Brasil poderiam usucapir qualquer tamanho de terra depois de dez anos, 
conforme estabelece o parágrafo único do Art. 1.238 do Código Civil (Lei 
no 10.406/2002) (BRASIL, 2002), as comunidades quilombolas precisa-
riam comprovar uma ocupação secular.

Um último desafio precisa ser respondido antes de se verificar 
o impacto do art. 68 do ADCT na vida dos quilombos: o mesmo é um 

13 No entanto, para aprofundamento sobre o tema, sugerimos o texto de Silva e Souza 
Filho (2016).
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artigo autoaplicável ou, confirme vimos acima na Constituição do Estado 
do Maranhão, precisa de uma Lei Complementar? Nesse caso, apresenta-
mos o voto da Ministra Rosa Weber à qual, por ter sido a primeira a abrir 
divergência do voto do relator, coube a redação final do Inteiro Teor do 
Acórdão do STF na ADI 3239-DF:

Nessa linha, o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias elenca de modo completo e abrangente os elementos 
delineadores do direito que consagra, ainda que sem esmiuçar os 
detalhes procedimentais ligados ao respectivo exercício. Nele defi-
nidos, como destaca a melhor doutrina, o titular (os remanescentes 
das comunidades dos quilombos), o objeto (as terras por eles ocu-
padas), o conteúdo (o direito de propriedade), a condição (ocupa-
ção tradicional), o sujeito passivo (o Estado) e a obrigação específica 
(emissão de títulos) (BRASIL, 2018, p.195-196, grifo do autor).

Esta posição é reforçada quando a Ministra destaca que o artigo 
68 do ADCT deve ser considerado como um direito fundamental, por-
tanto, autoaplicável:

O art. 68 do ADCT, por definir e assegurar direito fundamental, 
reveste-se de autoaplicabilidade, a teor do art. 5º, § 1º, da Lei Maior. 
Em consequência, juridicamente perfeita a edição de decreto fede-
ral com regras administrativas visando a dar àquela norma cons-
titucional efetividade prática, possibilitando o gozo dos direitos 
[...]. É a própria Constituição, portanto, o nascedouro do título, 
ao outorgar, aos remanescentes de quilombos, a propriedade das 
terras por eles ocupadas (BRASIL, 2018, p. 132-133, grifo nosso).

Além disso, a Ministra justifica a outorga das terras ocupadas 
atualmente pelos quilombos como uma forma de se reparar uma dívida 
histórica que o Estado brasileiro (poderíamos acrescentar, desde o tempo 
colonial) tem com os negros(as). “Trata-se de reparação concretizada no 
reconhecimento dos direitos de descendentes das comunidades dos anti-
gos escravos à propriedade das terras por eles historicamente ocupadas” 
(BRASIL, 2018, p. 147-148).

Depois das breves considerações acima relativas às obrigações 
decorrentes do reconhecimento constitucional das terras ocupadas pelas 
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comunidades quilombolas brasileiras nascem outros desafios: quantas e 
onde se localizam essas comunidades? Nas últimas três décadas os movi-
mentos quilombolas, entidades de assessoria, universidades e centros de 
pesquisa se debruçaram sobre nossa história e identificaram a existência 
de milhares de comunidades14.

Com a publicação de várias normas estaduais15 e do Decreto 
Federal n° 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o proce-
dimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o art. 68 do ADCT (BRASIL, 2003), os processos 
de reconhecimento de domínio entraram na fase atual, sendo precípua 
a disponibilização das informações em um único banco de dados que 
possibilite à sociedade o seu acompanhamento. 

 3. A EXPERIÊNCIA DA CIDHA NA CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES  
 PÚBLICAS RELATIVAS ÀS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL

Nas últimas quatro décadas ficou evidente o despertar político 
dos Povos e Comunidades Tradicionais16 que os levaram a significativas 

14 O primeiro levantamento de comunidades foi realizado em 1999 pela Fundação 
Cultural Palmares (FCP) que identificou 743 comunidades (BRASIL, 2000, p. 19-44). 
É de fundamental importância lembrar o trabalho desenvolvido por Rafael Sanzio 
Araújo dos Anjos, da Universidade de Brasília (UNB), que, além de identificar mais de 
três mil comunidades, resgatou as informações espaciais relativas às mesmas e publicou 
um Atlas Geográfico África-Brasil (1999; 2009 e 2014). A Secretaria Especial de Política 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) chegou a publicar em seu site nos anos de 
2003 e 2005 listagens com comunidades quilombolas (TRECCANI, 2006, p. 131-132), 
informações estas, porém, que foram retiradas da internet. Aglutinando as diferentes 
fontes, Treccani (2006, p. 247-268) identificou 3.523 “quilombos ontem e hoje”.

15 Os estados do Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins 
têm normas sobre quilombos.

16 Prefere-se adotar esta terminologia utilizada inicialmente pelo Decreto de 13 de julho 
de 2006 e mantida pelo Decreto nº 6040, de 07 de fevereiro de 2007, àquela prevista 
inicialmente no Decreto de 27 de dezembro de 2004, que criou a Comissão Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais (BRASIL, 2007).
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vitórias no campo normativo e na obtenção de políticas públicas de reco-
nhecimento de seus direitos territoriais e adoção de políticas afirmativas, 
como o acesso ao ensino público superior por meio do sistema de cotas.

Em nível legislativo, os maiores avanços foram o art. 231 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) 
que, em conjunto com os arts. 215 e 216 da referida Carta, abandona a ve-
lha ideologia da “integração” dos “silvícolas” à identidade nacional, para 
uma posição de reconhecimento de suas identidades específicas, respei-
tando sua organização social, econômica, política e garantindo a repro-
dução física desses povos que estão na base da construção da “identidade 
nacional”. Além disso, o art. 68 do ADCT reconhece aos “remanescentes 
das comunidades de quilombo” as terras por eles ocupadas.

A própria “evolução” do número de sujeitos/povos e comu-
nidades que integram o Conselho Nacional de Povos e Comunidades 
Tradicionais (CNPCT)17 mostra como a questão da identidade ganha 
uma dimensão sempre mais complexa ensejando formas específicas de 
reconhecimento dos direitos territoriais e suas habilidades em relação ao 
manejo a conservação vinculados ao uso dos recursos naturais, biodiver-
sidade, conservação da qualidade da água e a contribuição para manu-
tenção do clima e demais políticas públicas afirmativas e as relações de 
reciprocidade existente entre os povos e comunidades tradicionais.

A luta pelo reconhecimento desses direitos está hoje ameaçada 
seja pelo Poder Executivo (a desaceleração do reconhecimento dos direi-
tos dos povos indígenas e dos territórios quilombolas são prova cabal dis-
so ao lado da edição da Medida Provisória nº 870/201918 e do Decreto nº 
9.759/2019, que extingue dezenas de Conselhos, entre os quais o CNPCT, 
pelo Poder Legislativo (de maneira especial pelo Projeto de Emenda 
Constitucional nº 215/2000) e pelo Poder Judiciário (tese do “marco 

17 Enquanto a partir do Decreto de 3 de julho de 2006 só 13 entidades representativas 
da sociedade civil integravam o Conselho, este número foi ampliado para 29 pelo § 
2º do artigo 4º do Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016 (BRASIL, 2016).

18 A Medida Provisória nº 910, de 10 de dezembro de 2019, entrou em vigor em 11 de de-
zembro de 2019, alterava as normas relativas à regularização fundiária das ocupações 
incidentes em terras situadas em áreas da União, mas caducou em maio de 2020 por 
não ter sido convertida em Lei. Atualmente boa parte de seu conteúdo está disposto no 
PL nº 2633/2020 e no Decreto nº 10.592, de 24 de dezembro de 2020 (BRASIL, 2020).
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temporal” e não ampliação dos territórios que já foram reconhecidos) 
(BRASIL, 2019b, 2019a).

Neste cenário adverso, quando movimentos sociais reitera-
damente denunciam que os sites de vários ministérios estariam reti-
rando do ar informações relativas às políticas públicas que beneficiam 
esses povos e comunidades, era necessário e urgente, portanto, cole-
tar, sistematizar e publicizar as informações relativas aos processos de 
reconhecimento de seus direitos territoriais. Nos últimos três anos, 
Organizações Não Governamentais criaram um conjunto de sites que 
permitiram o acesso a algumas informações relativas a esses povos e 
as políticas públicas relativas aos mesmos19. O próprio governo federal 
disponibiliza em seus sites informações relativas a esses Povos e comu-
nidades20, assim como os governos estaduais21.

Nesse sentido, a Clínica de Direitos Humanos da Amazônia 
(CIDHA) que, além de promover a qualificação profissional e a práti-
ca em direitos humanos aos alunos, busca aprofundar a discussão sobre 
direitos humanos, com enfoque na legislação ambiental, e incentivar a 

19 1) O Instituto Sócio Ambiental - ISA (https://terrasindigenas.org.br/), no que diz 
respeito às Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Quilombos; 2) Comissão 
Pró-Índio de São Paulo – CPI-SP (http://cpisp.org.br/direitosquilombolas/observa-
torio-terras-quilombolas/): o site oferece acesso a cópia das legislações da América 
Latina (no caso do Brasil inclui as normas federais e estaduais) e o melhor banco 
de dados relativos às comunidades quilombolas e a tramitação dos processos; 3) 
Apublica (https://apublica.org/especial/amazonia-em-disputa/) que cruza dados do 
Incra, Funai, ICMBio e do Serviço Florestal Brasileiro: “buscando avaliar o controle 
do Estado sobre o território e a execução das políticas públicas de prevenção ao 
desmatamento e aos conflitos por terra”.

20 INCRA: (http://acervofundiario.incra.gov.br/acervo/acv.php) cuja versão atual 
apresenta: glebas federais, terras indígenas, quilombos, unidades de conservação, 
imóveis públicos e particulares certificados, cadastro nacional de imóveis rurais;  
FUNAI(http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas) 
Terras indígenas; ICMBio (http://www.icmbio.gov.br/portal/unidades-de-conser-
vacao); MMA: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/mma/openlayers.htm?sp0vre55s-
t44rl2o9i33thn2q6 (unidades de conservação); IBGE (https://cidades.ibge.gov.br/
v4/brasil/): informações sobre população, área dos municípios etc.

21 ITERPA (http://www.iterpa.pa.gov.br/content/quilombolas-0) apresenta cópia 
dos títulos e shape de 56 dos 60 títulos emitidos pelo governo do Estado do Pará; 
IDEFLORBio (http://ideflorbio.pa.gov.br/unidades-de-conservacao/) unidades de 
conservação do estado do Pará (os demais estados têm sites como este).
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intervenção do poder público e da sociedade civil em direitos humanos, 
desenvolve pesquisas para subsidiar e fomentar políticas públicas relacio-
nadas com ordenamento territorial, gestão e manejo agroflorestal, regu-
larização fundiária, demarcação das áreas indígenas, criação de unidades 
de conservação e o reconhecimento de áreas quilombolas e populações 
tradicionais (UFPA, 2012).

No que diz respeito ao reconhecimento de áreas quilombolas, 
a CIDHA tem desenvolvido pesquisas de consolidação de informa-
ções disponíveis em diferentes sites, como do Instituto Socioambiental 
(ISA), Comissão Pró-Índio-SP, Cartografia Social, Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), Fundação Cultural Palmares 
(FCP), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dos 
Institutos de Terras do Estado do Pará (ITERPA), Maranhão (ITERMA) 
e Piauí (ITERPI), e as do Diário Oficial da União e de alguns Estados.

Essas informações foram inicialmente inseridas em planilhas, 
com o objetivo de sistematizá-las e futuramente consolidar, numa base 
única, a situação dos processos de reconhecimento de domínio dos direi-
tos territoriais das populações quilombolas no Brasil e, quando for pos-
sível, sua localização. Para fins de divulgação, estas informações e docu-
mentos serão armazenados no site da CIDHA, que poderá ser consultado 
no link: http://www.cidh.ufpa.br/.22

A pesquisa realizada pela CIDHA permitiu consolidar os dados 
relativos aos territórios quilombolas já disponíveis. Destaca-se que, a 
partir do ano de 1999, várias instituições elaboraram listas com nomes 
de “comunidades quilombolas”, algumas delas de abrangência nacional 
e outras estadual. O trabalho desenvolvido pela Nova Cartografia Social 
da Amazônia deu visibilidade às diferentes populações tradicionais bra-
sileiras, estende-se, recentemente, para outros países da América Latina 
e África. No caso específico de cada levantamento, a CIDHA especificou 
qual seria o uso destas informações objetivando analisar políticas públicas 
de caráter geral. O levantamento deve incluir os dados das Comunidades 

22 Num futuro processo de consolidação desta experiência se poderia pensar em so-
cializar esta divulgação em outros sites, de maneira especial os das coordenações 
estaduais e nacional quilombola.
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Certificadas pela FCP23 (BRASIL, 2021). Se for em vista do acompanha-
mento dos processos de reconhecimento de domínio, as informações a se-
rem sistematizadas são as que constam no site do INCRA e dos Institutos 
e Secretarias Estaduais de Terra24, portanto, públicas e oficiais.

Além disso, o trabalho visa auxiliar na elaboração da listagem das 
milhares de comunidades quilombolas existentes no Brasil, verificando 
quais foram certificadas pela FCP, quais estão em processo de reconheci-
mento de seus direitos territoriais perante o INCRA e os órgãos de terras 
estaduais, sistematizando em qual fase se encontra o processo e se as mes-
mas foram tituladas (com seus territórios registrados nos Cartórios de 
Registros de Imóveis) e/ou tiveram seus territórios reconhecidos como 
Projetos de Assentamentos Especiais Quilombolas e seus moradores in-
cluídos entre os beneficiários do Plano Nacional de Reforma Agrária. 
Estas informações poderão ser cotejadas com o Cadastro de Imóveis 
Rurais do INCRA, o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) e o Cadastro 
Ambiental Rural (CAR).

No caso dos processos de reconhecimento de domínio é neces-
sário verificar as normas federais (Decreto nº 4.887/2003 e as Instruções 
Normativas - INs - do INCRA25) e as estaduais específicas26 para se saber 
qual o tipo de informações a serem coletadas. No âmbito federal é indis-
pensável conhecer os passos previstos na IN do INCRA nº 57, de 20 de 
outubro de 2009.27

23 Conforme disponível em: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551. Acesso em 
20 fev. 2021.

24 Destacamos essas informações, uma vez que o acesso às políticas públicas só pode ser 
alcançado, em regra, pelas Comunidades Certificadas. Por esta razão, no caso do Pará, 
muitas comunidades tituladas ou em processo de reconhecimento de domínio por par-
te do governo estadual, cuja Instrução Normativa ITERPA nº 2/1999 permite a titula-
ção a partir tão somente do autorreconhecimento, solicitaram a certificação da FCP.

25 INs nº 16/2004; 20/2005; 49/2008; 56/2009 e 57/2009.

26 Nesse sentido, o site da CPI-SP lista as normas de 24 estados.

27 Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, de-
marcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes 
das comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, 
de 20 de novembro de 2003.
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Todos os documentos acima foram reunidos num único site que 
permite o download dos mesmos28. Um debate à parte, seja de um ponto 
tecnológico, seja em um aspecto político, é a verificação da possibilida-
de de espacializar a localização das comunidades e inserir no site. Esse 
debate é indispensável diante do clima de violência e ameaça aos qui-
lombolas que se intensificou nos últimos anos, uma vez que não se pode 
correr o risco de fornecer informações que possam estimular ainda mais 
os conflitos.

Até novembro de 2020 o Sistema de Informações Eletrônicas 
(SEI) do INCRA consentia que, conhecido o número dos processos, se 
pudesse verificar a tramitação dos mesmos. Esse acompanhamento era 
realizado como “Usuário Externo”.29 A partir de dezembro de 2020, ale-
gando a necessidade de rever e atualizar as informações constantes no 
SEI, para se ter acesso aos processos é necessário obter uma autorização 
prévia, muito burocratizada e difícil de ser atendida pelo governo federal. 
Já o acesso ao acervo fundiário do INCRA permite verificar, também, a 
localização de vários imóveis quilombolas. No entanto, uma análise pre-
liminar, realizada em janeiro e fevereiro de 2021 mostra como no acervo 
fundiário30 não constam todos os títulos emitidos pelo INCRA no Brasil, 
nem parte das áreas onde já foi publicado o RTID31. O Acervo apresenta 
435 (quatrocentos e trinta e cinco) territórios quilombolas espacializa-
dos, distribuídos por Unidades da Federação conforme o gráfico abaixo:

28 Destaca-se que o autor deste projeto já coletou informações relativas a comunidades 
e processos com centenas de cópia de Portarias, Decretos e Títulos, sendo necessário 
atualizar estas informações, inserir as mesmas num banco de dados web e inserir 
estes documentos num site que permita o acesso livre e o download dos mesmos.

29 Ver https://sei.incra.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.
php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pes-
quisar&id_orgao_acesso_externo=0. Acesso em: 01 nov. 2020.

30 Disponível em: https://certificacao.incra.gov.br/csv_shp/export_shp.py. Acesso em: 
20 fev. 2021.

31 No acervo fundiário do INCRA (BRASIL, 2021) constam apenas 435 territórios 
espacializados em todo o Brasil, conforme consulta realizada em 20/02/2021.
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Além disso, constam neste banco de dados informações sobre 
75 (setenta e cinco) quilombos titulados por alguns governos estaduais, 
sendo que também há territórios sem informações sobre a esfera de titu-
lação, conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 2 – Quantidade dos Territórios Quilombolas por esfera 
(estadual/federal)

 

75

352

8

Estadual Federal Não informa a esfera

Fonte: autores a partir de dados do Brasil (2021).
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Diante das divergências de dados apresentados publicamente e a 
imprescindibilidade de sistematizar as informações de modo a auxiliar no 
reconhecimento dos direitos territoriais dos quilombolas, foi desenvolvi-
do o Sistema de Informações Públicas e Geográficas sobre Quilombos 
(SIPGQ). Veremos, na próxima seção, a metodologia de construção do 
Sistema, do levantamento das informações, da consolidação do banco de 
dados, inserção do sistema e a sua importância no processo de concreti-
zação de direitos das comunidades quilombolas.

 4. O SISTEMA DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS GEOGRÁFICAS SOBRE   
 QUILOMBOS (SIPGQ)

A criação do Sistema de Informações Públicas Geográficas Sobre 
Quilombos (SIPGQ) iniciou devido à necessidade de coletar, sistematizar 
e publicizar, de forma urgente, as informações oficiais relativas aos proces-
sos de reconhecimento de domínio dos direitos territoriais das populações 
quilombolas no Brasil e dos Projetos Especiais Quilombolas, reunidos 
num único site que permita o download de documentos e atos adminis-
trativos, como portarias, decretos e títulos. Estas informações permitem 
o acesso ao Serviço Eletrônico de Informações (SEI), sistema eletrônico 
de processos, possibilitando o acompanhamento da tramitação dos mes-
mos32. Desse modo, a partir das funcionalidades do SIPGQ, se pretende:

Quadro 1 – Objetivos do SIPGQ

Acompanhar os processos administrativos de reconhecimento de domínio dos terri-
tórios quilombolas;
Consolidar as informações relativas aos territórios quilombolas titulados e dos que fo-
ram reconhecidos como “Projetos de Assentamento especiais” oferecendo dados sobre 
as políticas públicas de desenvolvimento sustentável destes territórios (etnodesenvol-
vimento previsto no art. 19 do Decreto nº 4.887/2003);
Auxiliar nas operações de Advocacy;

32 Apesar de a utilização do Sei ser hoje mais difícil e burocratizada, acredita-se que, 
quando solucionados os problemas atuais, o acesso aos processos voltará a ser possível.

(continua)
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Integrar estas informações aos dados constantes no Sistema Nacional de Cadastro de 
Imóveis Rurais (SNCR), Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) e Cadastro Ambiental 
Rural (CAR);33

Auxiliar na leitura da complexidade do processo de reconhecimento de domínio dos 
territórios quilombolas;
No caso do Estado do Pará: oferecer elementos fundamentais para a solução das dis-
putas judiciais, extrajudiciais e administrativas no reconhecimento de domínio dos 
territórios quilombolas;
Corroborar com aplicação de estudos e análise de órgãos fundiários na elucidação de 
diversos confl itos oriundos de sobreposições e indefi nição de localização.

Fonte: elaboração própria, 2021.

A metodologia utilizada na elaboração da consolidação das in-
formações foi a de unir, no mesmo banco de dados documental e es-
pacial, denominado SIPGQ, as informações dos processos de reconhe-
cimento de domínio em tramitação no Brasil, e visa a divulgá-las num 
sistema de acesso livre, ou restrito a algumas entidades. A dúvida sobre 
as formas de acesso permanecerá até a fi nalização de todas as etapas do 
projeto, verifi cando-se com os parceiros (representantes do movimento 
quilombola e outras entidades) a melhor estratégia de sua utilização. O 
acesso ao sistema e seus respectivos níveis ainda não foram defi nidos, no 
entanto, a plataforma já disponibiliza a página de login para futuro acesso 
dos usuários.

Essas informações foram inicialmente inseridas em planilhas e 
posteriormente no SIPGQ, sistema elaborado pela equipe de TI do proje-
to. Decorridos cerca de um ano e meio desde o começo da elaboração do 
SIPGQ, o resultado parcial alcançado é a sistematização das informações 
relativas a 7.704 (sete mil, setecentos e quatro) comunidades e 2.908 (dois 
mil, novecentos e oito) territórios. Todo o sistema está baseado em dois 
princípios básicos de pesquisa: comunidades e territórios. No primei-
ro caso trata-se do elemento base das áreas certifi cadas pela Fundação 
Cultural Palmares.

33 Estas informações serão de vital importância nos debates da implantação do CAR 
Coletivo em processo de negociação entre a representação das comunidades qui-
lombolas, o governo federal e alguns governos estaduais (como, por exemplo, no 
Estado do Pará).
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Durante a pesquisa a CIDHA identifi cou 3.834 (três mil, oito-
centos e trinta e quatro) comunidades. Este número difere de maneira 
signifi cativa daquele que consta no site da Fundação Cultural Palmares 
(FCP) (2021), ou seja, de 2.796 (duas mil, setecentos e noventa e seis) 
comunidades. Esta divergência é que no SIPGQ são computadas todas 
as comunidades que constam nas diferentes Portarias, enquanto a FCP, 
muitas vezes, inseriu vários nomes numa única Portaria computando 
como se fosse uma única comunidade. Por exemplo, na  Portaria FCP nº 
35, de 06 de dezembro de 2004, constam cerca de 100 (cem) comunida-
des no município maranhense de Alcântara (FCP, 2004).

 Imagem 1 - Página inicial do SIPGQ

Fonte: CIDHA/SIPGQ (2021)

Além da busca por comunidades, o SIPGQ permite que se obte-
nham informações relativas aos 3.063 (três mil e sessenta e três) territórios 
cadastrados que podem ser selecionados ou pelo seu nome, ou por estado.
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Neste caso as informações são relativas às diferentes fases do pro-
cesso administrativo de reconhecimento de domínio:

Im agem 3 - Informações contidas no SIPGQ por território

Fonte: CIDHA/SIPGQ (2021)

Nas telas relativas às comunidades certifi cadas o sistema fornece 
o link para baixar a cópia do DOU onde aparece a Portaria da FCP:
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Em cada fase é possível se ter acesso à cópia das Portarias, Decretos 
e Títulos expedidos pelo governo federal e estaduais. Comparando as in-
formações da quantidade de comunidades com os títulos expedidos se 
percebe que o caminho para a concretização do direito constitucional à 
terra é um sonho ainda longe de ser realizado.

Portanto, o trabalho desenvolvido pelo SIPGQ é imprescindível 
para um acompanhamento mais qualificado de todos os processos qui-
lombolas no Brasil. Uma planilha pode ser criada para servir como “ín-
dice” e verificar o andamento dos processos em todas as suas fases. Na 
medida em que forem disponibilizados os links de todas as portarias de 
certificação emitidas pela FCP, os links de todos os processos federais e 
os links de sua localização no Acervo Fundiário do INCRA, será possível 
este acompanhamento a nível dos processos federais. Iria permanecer o 
desafio de estimular os governos estaduais, de maneira especial seus ins-
titutos ou secretarias estaduais de terra, a cumprirem as determinações 
previstas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 - a Lei de Acesso 
à Informação.

A partir da coleta, sistematização e inserção num banco de 
dados de acesso livre via web destas informações, poderiam ser cria-
dos núcleos de acompanhamento dos processos em parceria com os 
Movimentos Sociais34, Universidades e Centros de Pesquisa35, entidades 
da Sociedade Civil36, o Ministério Público Federal (MPF) e os MPs esta-
duais37, a Advocacia Geral da União, as Procuradorias Gerais dos Estados 
e Defensorias Públicas da União e dos Estados.

Frisa-se que no estado do Pará, em diálogo com a UFPA/Integra-
data Amazônia, estas informações poderão ser inseridas no SIGFundiá-

34 De maneira especial a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas – CONAQ, a Malungu no caso do Pará.

35 A CIDHA/UFPA está disponível para debater o engajamento das demais Clínicas 
espalhadas pelo Brasil.

36 A CPI-SP, como indicado anteriormente, dispõe do acervo mais completo de 
Portarias, Decretos e Títulos; o ISA, que detém o maior acervo sobre povos indíge-
nas e documentos dos processos de reconhecimento de seus direitos territoriais.

37 Ambos já adotaram providências para agilizar os processos de reconhecimento de 
domínio dos territórios quilombolas, seja por meio de “Recomendações”, Inquéritos 
Civis Públicos e diferentes ações na esfera judicial.



344

Girolamo Domenico Treccani, Aianny Naiara G. Monteiro,  
Eymmy Gabrielly R. da Silva e Tatiane Rodrigues de Vasconcelos

rio38 coordenado pelo Ministério Público do Estado do Pará, Tribunal de 
Justiça e Integradata-UFPA para que se possa fazer o cruzamento com as 
demais informações que constam em sua base39.

Este diálogo levará a verificar se serão inseridos no sistema só 
as cópias dos títulos e, eventualmente, das matrículas correspondentes, 
ou também outros documentos. Uma possibilidade importante que po-
derá vir a ser concretizada é a troca de informações entre o SIPGQ da 
CIDHA com a Plataforma de Povos e Comunidades Tradicionais lançado 
em 2019 pelo Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais 
(CNPCT) em conjunto com o MPF e a Universidade Federal de Lavras 
(UFLA). Segundo o site do MPF:

A ferramenta utiliza georreferenciamento para reunir e disponibi-
lizar informações de diversas fontes sobre as áreas habitadas por 
povos e comunidades tradicionais de todo o Brasil. O objetivo é 
realizar um diagnóstico da ocupação de territórios e das necessi-
dades desses grupos, a fim de orientar a atuação dos órgãos pú-
blicos e a definição de políticas que atendam essas comunidades 
(BRASIL, 2019).

Percebe-se que a união dos dados documentais do SIPGQ com 
as informações espaciais da Plataforma daria às comunidades e ao mo-
vimento quilombola um importante instrumento de conhecimento da 
realidade e de elaboração de políticas públicas.

 

38 SIG Fundiário é uma plataforma on line que integra informações cartoriais, cadas-
trais e ambientais dos imóveis rurais disponíveis nas bases de dados de órgãos pú-
blicos fundiários estaduais e federais e de cartórios de registros de imóveis. Além 
disso, permite espacializar os imóveis, conforme o documento cadastrado, e iden-
tificar possíveis sobreposições entre processos administrativos e registros imobiliá-
rios e em áreas especialmente protegidas, como unidades de conservação e territó-
rios tradicionais, e em outras áreas privadas.

39 Sendo elas: atos de incorporação: áreas arrecadadas (federais e estaduais), desapro-
priadas, compradas e outras formas de incorporação e atos de destinação: territó-
rios indígenas, quilombolas; unidades de conservação (federais, estaduais, munici-
pais e particulares); assentamentos (federais e estaduais); particulares e em processo 
de regularização; matrículas bloqueadas-canceladas-requalificadas-desbloqueadas.
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 CONCLUSÃO

O SIPGQ, portanto, conforme exposto neste artigo, pode ser um 
importante aliado dos movimentos quilombolas na defesa dos seus ter-
ritórios. Fruto de pesquisas realizadas em sites oficiais e de organizações 
parceiras, objetiva consolidar e facilitar o acompanhamento dos processos 
de seus territórios pelas próprias comunidades. Os passos seguintes ainda 
precisam ser melhor definidos junto às organizações representativas das 
comunidades quilombolas, no entanto, a sua importância, especialmente 
no momento em que os processos de titulação foram paralisados e de 
remoção destas informações dos sites oficiais, que referenda a política do 
atual governo contra os povos e comunidades tradicionais do país, por si 
demonstram a urgência em consolidar e disponibilizar tais informações.

A simples comparação entre o número de comunidades identi-
ficadas, certificadas e tituladas mostra que muitas lutas aguardam as co-
munidades quilombolas no longo caminho do resgate de sua dignidade 
e cidadania que só poderá ser atingida quando a segurança jurídica do 
acesso à terra previsto na CRFB/1988 for efetivamente alcançada.
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 A HISTÓRIA DO FEMINISMO E AS RELAÇÕES 
INTERGÊNERO DE IGUALDADE

Virgínia Valeiro Borges Freitas1

Renata Martins Vasconcelos2

 INTRODUÇÃO

Ao longo de todas as leituras realizadas para a obtenção de da-
dos e a título de conhecimento acerca do assunto em pauta, observamos 
que, historicamente falando o sexo feminino veio de um ambiente repleto 
de sofrimento e dor, sendo vista como propriedade pelo homem, tanto 
negro quanto os brancos, e também como “máquina” de serviço, já que 
naquele tempo boa parte dos serviços agrícolas e domésticos eram desti-
nados ás mulheres, as quais sofriam pela “subjugação masculina das mu-
lheres africanas, que exigia que não apenas a mulher aceitasse um status 
inferior, mas que participasse ativamente na força de trabalho da comu-
nidade”. (HOOKS, 2014).

Diante desse ponto é possível observar a desvalorização da mu-
lher negra no cenário patriarcado, acontece que esse período foi o res-
ponsável pela base estrutural social americana, bem como o imperialis-
mo racial, o que são refletidos até hoje para o nosso grupo social, no 
entanto não serve de justificativa para as atrocidades que ocorrem, apesar 
de na prática já haver ocorrido mudanças favoráveis a mulher negra, na 
prática ainda tem muito que mudar.

No entanto, deve ser refletido o que foi posicionado logo acima, 
em razão de direcionar a maior parte do patriarcado a mulher negra. A 

1 Graduanda no curso de Direito do Centro Universitário de Mineiros – UNIFIMES 
virginiavaleiroo@gmail.com

2 Pesquisadora. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da 
Universidade Federal de Goiás. Advogada. renatamartinsvasconcelos@hotmail.com.
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mulher branca teve a sua parcela prejudicada, pois naquele tempo a discri-
minação era cercada a todos aqueles que não fosse HOMEM BRANCO, 
ou que permanecesse em uma cultura diferente dos coloniais, partindo 
desse ponto, deve salientar que até mesmo a mulher branca, era de forma 
não igualitária a negra, tratada de forma indiferente.

Para MENEGON (2016, p. 27) dispõe em sua tese pela UNIJUÍ 
que, durante a colonização, os europeus via principalmente os negros, 
mulheres e índios na classificação de bárbaros, por serem conceituados 
diferentes do homem branco, e é a partir deste ponto de fato, que ini-
cia-se a descriminação e que leva ao poder patriarcado e o estudo desse 
período em conjunto a perspectiva interseccional, justamente pelo dire-
cionamento as outras classes (negros, mulheres “brancas” e índios) e não 
unicamente as mulheres negras.

Ainda na concepção de Menegon, os europeus tinham essa aná-
lise de barbárie pelo fato de “serem desprovidos de qualquer propriedade 
cultural: caracterizava de certo modo, pela ausência de costumes, ritos e 
religião”, causando ao povo europeu a percepção do diferente, justamente 
pelo fato de Colombo ser considerado um cristão fervoroso, sendo as-
sim, “ver o outro como “bárbaro” significa percebê-lo, para além do outro 
(que é, portanto, diferente do eu)”.

Eis que, após a colonização ocorreu a chamada diversidade de 
cultura, o que foi muito bem aceito por boa parte da sociedade mundial, 
mas há ainda que expandir esse contexto, e além disso, receber uns aos 
outros de forma harmônica, sem deixar prevalecer as “indiferenças”.

 2. O CONTEXTO HISTÓRICO DO FEMINISMO

O feminismo surge no Brasil por intermédio de influências es-
trangeiras, enquanto Estados Unidos e Europa já discutiam acerca do as-
sunto, a Federação ainda era leiga a respeito da temática, sendo assim, as 
mulheres brasileiras, quando iam para o exterior estudar, retornavam ao 
país com laços feministas entrelaçados a rotina, e surge a partir de então 
os primeiros vestígios feministas no Brasil.

A partir dos anos 60, a situação da mulher no brasil era sujeita 
a hierarquia de gênero, o que fazia ser submissa ao homem. Em 1968, o 
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país vinha passando por modernização, acompanhado pela efervescên-
cia de novos comportamentos afetivos e sexuais relacionados ao acesso a 
métodos anticoncepcionais e ao recurso às terapias psicológicas e à psica-
nálise, influenciou decisivamente o mundo privado. Como consequência 
o feminismo surge como mecanismo de autodefesa a opressão masculina.

Entretanto a jornada não foi nada fácil, as mulheres tinham que 
lutar não somente com os transtornos habituais, mas também com o mi-
litarismo, que viam o feminismo como algo imoral, a resistência à ditadu-
ra, trouxe terríveis consequências as militantes

Em nossa sociedade, dada a forma específica de violência a que a 
repressão submeteu as mulheres militantes. Elas foram atingidas 
não apenas sexualmente, mas também por uma manipulação do 
vínculo entre mãe e filhos, uma vez que este vínculo torna a mulher 
particularmente vulnerável e suscetível à dor (SARTI, 2001 pg. 35)

Um dos motivos que fizeram as mulheres lutarem por seus di-
reitos, está relacionado a não aceitação ao tradicionalismo, o qual não 
aguentavam mais, a mulher já tinha a visão com o início do feminismo 
a alcançar a sua independência, e uma das causas que refletiam este al-
cance eram justamente “o comportamento sexual que punha em questão 
a virgindade e a instituição do casamento’ foram pontos essenciais para 
investidura ao feminismo.

Já para Simone Beauvoir, o interesse ia muito além disso, segun-
do ela, a análise e a luta pelo feminismo devem ser direcionadas pela 
discussão ontológica do ser mulher, mesma pontualidade proposta pelos 
marxistas. O marxismo foi utilizado como base no direcionamento ao 
feminismo, uma vez que, “enfrentou-se com a questão de articular à sua 
base marxista a questão da subjetividade, introduzindo, por esta via, tam-
bém a psicanálise como sua referência” (MORAES, 1996).

Conforme os anos passaram o feminismo passou a popula-
rizar, apesar da Igreja Católica ser contraria ao feminismo, a organi-
zação ganhou força com o apoio do trabalho pastoral, inspirado na 
Teologia da Libertação.

Por mais que a Igreja Católica fosse oposição, não fez com que 
os movimentos parassem, mas ocorreu que, determinados assuntos não 
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fossem em pauta publica para discussão, como por exemplo “aborto, a 
sexualidade, o planejamento familiar e outras questões permaneceram 
no âmbito das discussões privadas, feitas em pequenos “grupos de re-
flexão”, sem ressonância pública” (SARTI, 2001 pg. 38). A limitação da 
Igreja era clara em relação ao feminismo prevalecendo a rigidez de prin-
cípios morais, ainda que a atuação cotidiana nas comunidades compor-
tasse alguma flexibilidade.

A valer ser feminista, era uma situação de fogo cruzado, pois o 
partido de direita, entendia como um movimento imoral, e para a es-
querda tratava-se de reformismo burguês e para muitos homens e mu-
lheres, independentemente de sua ideologia, feminismo tinha uma co-
notação antifeminina.

Nos anos 80 por sua vez, os grupos feministas cresceram pelo 
país. Gerando penetração do movimento feminista em associações pro-
fissionais, partidos, sindicatos, legitimando a mulher como sujeito social 
particular. (SARTI, 2001 pg. 41). Diferentemente do que antes era visto, 
um feminismo sem muito respaldo e aleatório aos assuntos, a partir de 
1980, abrangeu uma perspectiva mais técnica e profissional.

O ano citado, fora de grande relevância ao feminismo, levando 
em consideração que grandes conquistas foram alcançadas neste período. 
Foram triunfos de 1980: Os grupos adquiriram a forma de organizações 
não-governamentais (ONGs) e buscaram influenciar as políticas públi-
cas em áreas específicas. ² desenvolveu-se também a pesquisa acadêmica 
sobre mulher, além da explosão do tema no mercado editorial. No plano 
governamental, criaram-se conselhos da condição feminina, em todos os 
níveis, federal, estadual e municipal. E por fim, a violência contra a mu-
lher, passou a ser resolvida em delegacias especializadas.

Tais conquistas, social, político e cultural, deu-se uma significa-
tiva alteração da condição da mulher na Constituição Federal de 1988, 
que extinguiu a tutela masculina na sociedade conjugal. (SARTI, 2001).  
Do ponto a pé até os dias atuais, o feminismo foi um dos mais impor-
tantes momentos para o gênero feminino, gerando leis importantíssimas 
para tutelar o sexo feminino, como por exemplo, a maria da penha, o 
feminicídio tipificado pelo Código Penal, o divórcio, o aborto nos casos 
em específico etc.
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São estes avanços alcançados perante muita luta, choro, violência 
e atrocidades, mas que serão lembrados por toda a eternidade da mulher, 
seja ela, mulata, branca, negra, rica ou pobre.

 3. O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO E O QUE CAUSOU AS MULHERES

Esse tópico iniciará com a seguinte frase “por um mundo onde 
sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres” 
(MENEGON, 2017, pg. 4), nada melhor do que pautar está reflexão, e 
entendermos que a luta não acabou, que ainda é preciso fazer do planeta 
terrestre um lugar próximo da igualdade.

Conforme SEYFERTH (2002), a imigração no Brasil desde 1818 
já nascerá com racismo, tal fato, era perspectivo, já que a cor branca 
era vista como um pressuposto a superioridade. “A noção hierárquica 
de civilização estava por trás de certos desideratos biológicos, fazen-
do da cor branca um indicador de superioridade (SEYFERTH, 2002). 
No mais, a questão racial está implícita no Decreto Real que autorizou 
o estabelecimento dos imigrantes suíços na região serrana do Rio de 
Janeiro aludindo à civilização e, principalmente, no artigo 18 do tratado 
acima referido, que trata da criação de uma milícia de 150 suíços, capa-
zes de empunhar armas, colaborando na manutenção dos regimentos 
portugueses de cor branca.

A menção da pele em cor branca, é por ela mesma significativa, 
pois no período mencionado, a divisão dos imigrantes, ocorria por meio 
da geografia e/ou a variação da cor da pele.

Dentre outros fatores de classificação, estaria também o poder 
aquisitivo, os imigrantes para virem para o Brasil, além de serem brancos, 
também deviam ser proprietários de fazendas, seguindo o trabalho de 
Waibel (1958), o fato de serem fazendeiros, ocorria pelo interesse na di-
versificação da agricultura, marcando a fundação de Nova Friburgo (RJ) 
com imigrantes suíços, no ano de 1819.

Os brancos agricultores eram pautados pelas habilidades agríco-
las, sendo considerados neste aspecto como o “imigrante ideal”, e nessas 
circunstâncias o fator “raça” não possuía caráter limitador, D. Pedro I., 
entretanto, há uma premissa articulada a essa imigração: a classificação 
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do colono alemão como agricultor eficiente, um critério presente em toda 
legislação imigratória vinculada à colonização.

Nas regras de admissão de estrangeiros o imigrante ideal, o único 
merecedor de subsídios, é o agricultor; mais do que isso, um agricultor 
branco que emigra em família. E assim nascia um Brasil Colonizado com 
a total referência a um ser dominador. Forma que já trouxera consigo o 
poder do desprezo aos considerados não superiores, levando em conside-
ração que no topo da hierarquia ficavam os alemães e os italianos, sendo 
os negros africanos destinados como bárbaros, “todo o saber que despre-
za o outro, não é saber, é técnica de dominação”. (SILVA, 2016).

A colonização foi dividida em duas partes, sendo que a primeira 
fase se encerrou em 1830, quando a associação parlamentar aprovou uma 
lei que não autorizava mais – o que, na prática, inviabilizou o agencia-
mento pois não existia um fluxo espontâneo para o Brasil. A segunda 
parte iniciou somente 15 anos após a o final da primeira, sendo o retorno 
das imigrações no país, recomeçou a localização de alemães no Vale do 
Rio dos Sinos (Rio Grande do Sul), a partir de São Leopoldo, em Santa 
Catarina (no Vale do Rio Cubatão).

Mesmo após o período de 15 anos, os alemães não vieram para o 
território brasileiro de forma não onerosa. Houve um investimento claro 
na imigração alemã expressado através da representação diplomática bra-
sileira em Berlim, chefiada pelo visconde de Abrantes, juntamente com 
o debate sobre a necessidade de regulamentar a posse e a propriedade da 
terra que, afinal, resultou na lei 601 (Lei de Terras), de 1850.

Desse ponto em diante, é inserido um passo decisivo para in-
crementar a colonização. É através da Lei de Terras e a Lei Euzébio de 
Queirós que pontuam o marco do distanciamento da colonização com a 
escravidão para o trabalho livre. Contudo, não foi suficiente para romper 
as barreiras entre os brancos os negros e mestiços, visto que os negros e 
mestiços se tornaram ausentes na “maioria das áreas coloniais atribuída 
ao preconceito racial dos imigrantes e de diretores de empresas coloniza-
doras” (SEYFERTH, 2002, pg. 120).

O Sul do país foi o que deu maior ênfase ao colonialismo, inves-
tindo desde 1840 na imigração dos alemães, sendo apoiado pelo gover-
nador imperial. E nesse ponto imigratório é possível observar nos dias 
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atuais a própria diferenciação a sentido de superioridade, que os coloni-
zados “vulgo” gaúchos, se autocolocam, são aspectos históricos trazidos 
dos ancestrais aos do presente.

Segundo Menegon, o processo de colonização foi realizado com 
a prática do racismo, que naquele tempo era considerado algo normal.  
O colonizador se sustentou no racismo para estruturar a colonização e 
justificar sua intervenção, pois, através da difusão ideológica da suposta 
superioridade do colonizador, sua ação foi vista, inicialmente, como be-
nefício, e não como violência, o que resultou na alienação colonial

Justamente o racismo, foi o alicerce para a superioridade entre as 
raças, isso relacionado tanto a questão da cor da pele, tanto com a cultura, 
nível aquisitivo e a questão do gênero.

É possível observar com este apanhado histórico que o que hoje 
é considerado inaceitável, há anos atrás era visto como algo normal, algo 
que não traria prejuízo aos tempos modernos. No entanto como já dizia 
Eagleton (2011) a cultura é uma ciência, a qual se modifica com o pas-
sar do tempo, e como isso não era conhecido na época da colonização 
os mesmos trataram todo o racismo e a xenofobia existente, como algo 
comum, porém as coisas mudaram, e assim surgiram as mentes revolu-
cionistas para propor e adequar um novo padrão.

Seguindo o raciocínio do estudioso, cultura não se perfaz em um 
significado estrito, já que no período citado acima, era a cultural os ale-
mães, suíços, homens e brancos serem superiores aos demais, mas trata-
-se de cultura, os quais também “protestaram coletivamente contra uma 
tal identidade” (Eagleton, 2011, p. 69).

Era ainda da cultura colonista, a escravização, principalmente de 
mulheres negras, e para que isso fosse demandado havia três circunstân-
cias que determinavam tal destino - a escravatura como punição de terem 
quebrado leis tribais. Uma mulher acusada de cometer o ato de adultério 
podia ser vendida para a escravidão.

Esse castigo imposto as mulheres, sem ao menos terem realiza-
do uma conduta que “permitia” a correção era considerado pelos agri-
cultores algo essencial para a sua economia, pois de fato as mulheres 
realizam as tarefas domésticas e agrícolas sem haver nenhum direito, 
somente obrigações.
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Na obra de Hooks “Não sou eu uma mulher. Mulheres negras e 
feminismo” a autora narra que durante a vinda para o Brasil, “as mulhe-
res negras foram armazenadas sem serem algemadas enquanto os homens 
negros eram acorrentados uns aos outros”, por intermédio desta fala é pos-
sível perceber a submissão que a mulher já se encontrava ao patriarcado.

Após desembarcarem no Brasil, a mulher veio sofrendo cada 
vez mais, passando de mulher para um considerável objeto dos prazeres, 
do então denominado “superior”, além de ser escravizada, passou com a 
posse do homem branco a ser também torturada, inclusive sexualmente 
om a mulher negra escravizada que o escravagista branco podia exercitar 
livremente o poder absoluto, podia brutalizar e explorá-las sem receio 
de uma prejudicial retaliação. As mulheres negras escravizadas que se 
moviam livres no convés eram um alvo acabado para qualquer homem 
branco que podia escolher o abuso físico e torturá-las (HOOKS, 2014).

O castigo era realizado com o intuito de desumanizar as mulheres 
e os homens africanos, desse modo saiam do status de povo livre para a 
identidade escrava que a eles foi imposta. Já a questão sexual perfazia sob 
os interesses das mulheres trabalharem na intimidade das famílias brancas.

Lamentavelmente essa alteração do patriarcado passa do homem 
negro ao branco e torna este ainda escravo, fizera com o que os homens se 
sentisse afeminados, por saírem de seus papeis “macho alfa”. O que acon-
teceu foi que desse ponto em diante os papeis se alteraram, a modo que os 
homens não mantiveram a “masculinidade” que os brancos procuravam.

Consequentemente, as mulheres foram aproveitadas como traba-
lhadora dos campos, trabalhadora das tarefas domésticas, criadora de ani-
mais e como um objeto dos assaltos sexuais dos homens brancos, enquan-
to isso, os homens não foram forçados a cumprirem o papel “masculino”.

Dentro deste aspecto, as mulheres passaram a realizar um papel 
multifuncional, realizando as suas atividades típicas e as atípicas. Um 
exemplo nítido foi o fato de as “mulheres negras trabalharem nos campos 
lado-a-lado com os homens, mas poucos ou nenhum homem negro traba-
lhou lado-a-lado com as mulheres negras na casa” (HOOKS, 2014, pg. 18).

Sendo assim, as mulheres desempenharam as mesmas tarefas que 
os homens negros; elas lavraram, plantaram, ceifaram colheitas. Por mais 
que realizara as múltiplas obrigações, a mesma não recebia valorização 
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alguma, sendo somente os mordomos beneficiados com o status em alta 
e os negros que poderiam subir para a posição de motorista ou capataz.

Todo esse desdobramento da mulher era visto como uma exten-
são do trabalho, o que foi percebido pelas mulheres rapidamente, chegan-
do à conclusão segundo Hooks (2014, pg. 18), de que estas eram “substi-
tutas” do homem.

Pouco tempo depois, as mulheres iniciaram a queixa quanto a 
sua feminilidade que estava perdida, justamente pelo fato de terem que se 
tornarem também o homem da história. A partir de então abre espaço a 
mais uma problemática gerida pelo patriarcado, “Os homens brancos do-
nos de escravos e capatazes perceberam que as mulheres escravas podiam 
ser manipuladas com promessas de vestidos novos, uma fita para o cabe-
lo, ou um guarda-sol qualquer coisa que enfatizasse a sua feminilidade”.

O vestido, a fita de cabelo, o guarda-sol, deixava-as parecidas 
com as laddys e desse modo elas acreditavam ter alcançado a feminili-
dade, toda via havia um empecilho nesta situação, devido ao fato de os 
homens brancos não enxergarem as negras com esse olhar meigo e ami-
gável, e sim como instrumento sexual, o que se deve ao histórico sexista 
apurado, sendo elas vistas pelo público branco (principalmente) como 
sexualmente permissivas.

Com o tempo o sentimento feminista fora surgindo, mesmo que 
de forma acanhada, as mulheres negras já empunham mais sua autori-
dade, deixando de trabalhar nos campos – mesmo que de vestido. Os 
homens negros se fizeram presente no agronegócio e assim deixaram de 
serem chamados de “castrados”, dado que agora já possuíam “punho” 
para ser o provedor do lar, sentimento esse que se mantém na maioria 
dos homens negros nos dias atuais.

Logo depois as mulheres alcançaram a emancipação, entretanto, 
os brancos mantiveram a mesma linha hierárquica de antes, ou seja, ho-
mens brancos superiores, homens negros depois e juntamente com eles 
as mulheres brancas, por fim as mulheres negras.

Com a nova conquista, a mulher negra dava o primeiro passo 
para a libertação, mas nem tudo foram flores. Ainda quando saiam nas 
ruas, as mulheres negras eram assedias pelos homens, visto que para eles, 
a liberdade sexual que elas dispunham era simplesmente a afirmação da 
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crença de que as mulheres negras eram sexualmente perdidas, e por este 
motivo, continuavam a sofrer assédios sexuais, tanto dos brancos quanto 
dos negros.

Contudo, nada ainda podia ser feito, posto que levando em con-
sideração a linha hierarquia a mulher negra era algo insignificante em 
relação ao homem que independia da raça, pois ambos eram sempre a 
frente delas, sempre amparados pela própria audácia feita por eles.

Tal conduta permaneceu mesmo com a vinda da formação aca-
dêmica das mulheres negras, mesmo sendo professora, advogada, enfer-
meira ou médica os brancos as viam com admiração sexual.

Tão disseminada era a tendência dos brancos em olharem to-
das as mulheres negras como sexualmente perdidas e indignas de res-
peito, que os seus feitos foram ignorados. Mesmo que uma mulher negra 
individualmente se tornasse uma advogada, médica, ou professora, ela 
era provavelmente rotulada pelos brancos como uma vaca ou prostituta 
(HOOKS, 2014).

Para findar a situação da mulher negra como objeto sexual vale 
ressaltar que a mulher branca contribuiu com a situação, já que de fato 
foram elas que denominaram aos brancos que elas “más”, que eram se-
xualmente perdidas e incapazes de fidelidade, mitos (assim como Hooks 
os define) que foram pertinentes para os homens acreditarem e as mulhe-
res brancas satisfazerem o próprio ego para não perderem o “trono” para 
uma imigrante de pele escuras e comportamento peculiar.

Há ainda em liquida muitas coisas que poderiam serem expostas, 
mas serão permanecidas no texto somente as principais observações.

 4. O FEMINISMO NA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

O conceito de interseccional provém da inserção da mulher ne-
gra nos debates raciais e feministas buscando a sua interação entre rela-
ções de poder e categorias como classe, gênero e raça em contextos indi-
viduais, práticas coletivas e arranjos culturais.

No ponto de vista de Rodrigues (2013), quem adota a perspectiva 
interseccional tem um ponto comum, no entanto, a todas as feministas 
que aderiram à interseccionalidade diz respeito à tentativa de enfocar 
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em que medida raça, gênero e classe social interagem com a realidade 
sociomaterial da vida de mulheres na (re)produção e transformação de 
relações de poder.

O Brasil por sua vez não tem um engajamento interseccional, um 
dos motivos que provém essa ausência, segue devido baixo interesse de 
feministas brasileiras. Um dos motivos que impulsionam essa realidade 
são as relações intergênero, as quais buscavam justamente a igualdade 
feminina e masculina e não o seguimento conceitual do interseccional, 
devendo cada mulher integrar com a sua própria realidade.

O que ainda distância ainda mais a federação brasileira dos de-
mais países signatários do feminismo enquanto interseccional, é justa-
mente o número de mulheres negras serem baixos no âmbito pós-gra-
duação, seja ela stricto sensu ou latu sensu, na falta de pesquisadoras para 
a área o assunto acaba sendo esquecido e não alcançando um número 
maior de pessoas para pautarem da mesma ideologia.

Um problema encontrando nestas tentativas de elaborar um con-
junto teórico sobre feminismo negro e interseccionalidade no país diz 
respeito à falta de continuidade entre os diversos trabalhos e, ainda mais 
preocupante, a falta de interlocução entre pesquisadores da temática. Há 
que se ressaltar ainda a circulação limitada que a maioria destes trabalhos 
têm. Por se tratarem, majoritariamente, de teses e dissertações acabam 
por alcançar um público bastante específico (RODRIGUES, 2013).

Quem acarreta o movimento feminista na perspectiva intersec-
cional entende que a busca pela igualdade não deve ser realizada de for-
ma integral, visto que “há uma multiplicidade de identidades femininas, 
e de ações políticas a elas vinculadas” (RODRIGUES, 2013).

Por mais que saibam onde está a raiz do problema, o racismo 
enquanto “normal” na sociedade acarreta preocupações no feminismo. 
As mulheres negras ainda hoje enxergam as mulheres brancas como pri-
vilegiadas na sociedade, o que dificulta a relação delas perante o movi-
mento feminista, as mulheres brancas não relatam na maioria das vezes, 
a questão racial, mas somente os interesses femininos.

Soares (2000) pauta a questão em sua obra O verso e reverso da 
construção da cidadania feminina, branca e negra no Brasil. As feministas 
negras também salientaram o quanto a liberação das mulheres brancas 
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estava diretamente relacionada à subordinação sistemática das mulheres 
negras, e ao fato daquelas não assumirem que ser branca numa sociedade 
racista e eurocêntrica denota certos privilégios que, mesmo no contexto 
das relações igualitárias intra e intergênero, devem ser rejeitados.

Nesse sentido, as mulheres negras perceberam que deveriam lu-
tar além do feminismo contra o racismo que havia perpetuado no mo-
vimento, a consciência de que a identidade de gênero não se desdobra 
automaticamente em solidariedade racial foi percebida de forma expli-
cita perante o comportamento das próprias mulheres brancas que par-
ticipavam dos movimentos feministas. Assim, as mulheres negras foram 
conduzidas a enfrentarem a situação “no interior do próprio movimento 
feminista, as contradições e as desigualdades que o racismo e a discrimi-
nação racial produzem entre as mulheres, particularmente entre negras e 
brancas no Brasil” (CARNEIRO, 2003).

A interseccionalidade precisa ser melhor difundida no Brasil, um 
país marcado por profundas desigualdades raciais, de classe e de gênero, 
pois permite a consolidação de uma teoria feminista mais apropriada às 
especificidades locais. Além disso, interseccionalidade estimula o pensa-
mento complexo, a criatividade e evita a produção de novos essencialismos.

Isto não significa afirmar, contudo, que se trata de “meta teoria” 
capaz de abarcar todas as questões fundamentais, mas que, exatamente 
por suas características de maleabilidade e ambiguidade teórica forne-
ce um campo aberto de novas possibilidades de pesquisa e intervenção 
(RODRIGUES, 2013).

Collins adverte que a análise da opressão deve ser realizada in-
dividualmente e não em conjunto, isso porque, gênero, raça e classe so-
cial são sistemas distintos de opressão subjacentes à única estrutura de 
dominação, e a partir do momento em que faz a análise conjunta gera a 
probabilidade de hierarquizá-los, sendo que estas devem serem somente 
em última análise, completamente imbricadas umas às outras.

De outro modo, isso justifica a conceitualização de interseccio-
nal, cunhado originalmente para dar significado à luta e experiência de 
mulheres negras, e foram elas anos atrás que batalharam e promoveram 
destaque acerca do assunto, isso no exterior, onde podemos destacar 
por exemplo feministas negras pioneiras como Hazel Carby, bell hooks, 
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Patrícia Hill Collins, Patrícia Williams e Kimberlé Crenshaw procuraram 
romper com as limitações do feminismo branco e sua perspectiva de uni-
cidade da luta feminista.

Essa quebra do feminismo branco fora um dos primeiros passos 
ao antirracismo e assim se puder falar, ao “pé de igualdade” o que não é 
posto como objetivo as feministas que seguem a doutrina interseccional, 
mas sim o pensamento voltado para as individualidades, e que estas são 
normais e que não deve ser preconizado o geral.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo da história do gênero feminino é possível deparar com 
as variáveis discriminações, lutas, e sofrimentos que as mulheres viven-
ciaram, apesar de não ter havido uma classificação entre as brancas e as 
negras para levantar quem foi a mais vitimizada da situação, da de perce-
ber que a que menos constituiu direitos e teve voz ativa foram as negras.

As mulheres negras eram vistas como nada além de “sexualmen-
te perdidas” (HOOKS, 2014) tornando isso a justificativa dos patrões 
para continuarem abusando delas, além que de forma consciente, diria 
que também proposital.

As mulheres negras ainda perderam o seu espírito de feminilida-
de, e então, mais uma vez os homens brancos aproveitaram das situações 
para submeterem aos abusos sexuais em troca das lindas fitas de cabelos, 
dos vestidos e outros objetos que fizessem sentirem-se mais femininas.

Claro que com isso tudo as mulheres brancas também se senti-
ram afetadas, e então denominaram as negras como más, como não res-
peitosas ou até mesmo perdidas sexualmente com receio de serem subs-
tituídas por elas, mas a conceção de casamento entre branco e negra só 
foi efetivado após muitos anos, não adiantando de nada a intervenção da 
mulher branca.

Ao se pensar em feminismo referindo-o único e exclusivamente 
ao consentimento igualdade de gênero, há de pensar que em partes ele foi 
tratado de maneira equivocada, já que a mulher nunca teve na história o 
luxo de se expor femininamente e escolher o estilo que queria ser, pelo 
contrário, no período de colonização ela representou a figura materna, 
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paterna, daquele período, ela foi a lavadora, a passadora, a cozinheira e a 
própria máquina de arar a terra e de fazer a colheita. E a situação muda 
quando os negros são encurralados e obrigados pelo patrão a realizarem 
seu então papel.

Ao se falar de feminismo e dos movimentos constituídos deve 
ser levado em consideração a particularidade de cada uma das mulheres, 
porém sem discriminar ou abdicar a que não se encaixa na concepção.

O feminismo deve ser a tutela aos direitos das mulheres, ao seu 
conceito de liberdade. É o poder de trabalhar aonde e como quiser e não 
sofrer danos psicológicos pelo seu gênero. É ser funcionária e ser respeita-
da assim como o marido e o filho são, é ter poder de escolha, de renúncia. 
É alcançar o que cada uma anseia de sua forma, é exterminar a superiori-
dade do homem em relação a mulher e perceber que independentemente 
de ser homem ou mulher, ambos são capazes, são competentes.

Não é o gênero, ou a pele, ou o poder aquisitivo, ou a territorie-
dade que devem comportar uma sociedade, a dominação não é um ato 
saudável e seu dano pode ser propagado por várias e várias gerações ou 
até mesmo se tornar irreparável. “Todo o saber que despreza o outro, não 
é saber, é técnica de dominação” (MENEGON, 2016).

Quando mulheres brancas se sentem superiores as negras ou vise e 
versa, a que está em cima do pedestal está dominando o outro, indagando-
-o a inferioridade, e visto no passado os resultados que são visíveis até hoje, 
essa deve ser uma conduta menosprezada, assim como deve ser colocado 
tal concepção nos casos de superioridade financeira, ou da territoriedade.

A questão racial, xenofóbica, entre outras, tem maior visibilida-
de na atualidade justamente aos movimentos feministas que são um dos 
mais respeitados do mundo, tornando referência fundamental em certos 
temas do interesse das mulheres no plano internacional.

As mudanças no âmbito sexual por exemplo, foram possíveis por 
intermédio dos movimentos feministas, através deles as mulheres torna-
ram-se donas de seus corpos para poderem decidir sobre quando ter ou 
não filhos, resultou na conquista de novos direitos para toda a humani-
dade: os direitos sexuais e reprodutivos.

São memoráveis, para as feministas, o protagonismo que tiveram 
nas lutas pela anistia, por creche (uma necessidade precípua das mulheres 
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de classes populares), na luta pela descriminalização do aborto que pena-
liza, inegavelmente, as mulheres de baixa renda, que o fazem em condi-
ções de precariedade e determinam em grande parte os índices de morta-
lidade materna existentes no país; entre outras ações. (CARNEIRO, 2003)

Foram ainda as próprias mulheres que revolucionaram a saúde 
para elas, a questão da violência doméstica que levou até a legislação es-
pecifica Lei Maria Penha nº 11.340 entre outros pontos essenciais e mui-
tos que ainda devem serem observados.

O movimento feminista é algo que passa por transformações, 
análises e lutas a todo tempo, é um triunfo que se conquista diariamente 
e que não perfaz de maneira individual, necessitando da ajuda de compe-
tentes, outras mulheres, de estudo científico e apoio nacional e interna-
cional a evolução dos direitos feministas.

Ao falar do assunto, parece que o mesmo é viável único e exclu-
sivamente as mulheres, no entanto o apoio social, coletivo é fundamental 
para a sua efetivação, até porque na exploração histórica e contemporâ-
nea a prejudicada é a mulher negra, e não o homem, ou a mulher bran-
ca, a qual inclusive seja participante dos movimentos citados, tratara a 
mulher negra com indiferenças, demonstrando lapsus de superioridade 
e dominação assim como era visto durante a colonização pelos homens 
enquanto patriarcado.
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 A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS 
RURAIS NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA  A  EMANCIPAÇÃO DAS   
MULHERES DO CAMPO

Maria Luiza Caires Lentes1

Ariel Rodrigues Alves2

 INTRODUÇÃO

A reivindicação por melhorias nas condições de vida e traba-
lho das mulheres do campo simboliza a geração de novas alternativas 
na efetivação e mudanças do cotidiano fundamentais para o desenvolvi-
mento da sociedade, obtendo visibilidade pelas dificuldades enfrentadas 
em conjunto com a força de movimentos sociais, possuindo ferramentas 
capazes de reorientar o Estado e o espaço fragilizado da mulher rural 
no mercado de trabalho. Com apoio destes movimentos e políticas que 
contribuíram na ascensão da mulher do campo, retirando da situação de 
e avançando na busca de melhoria do bem-estar social com novas formas 
de enfrentamento dos problemas e a sua valorização como trabalhadora 
da terra. A dominação entre as mulheres impõe propriedades negativas 
na vivência como ser social, ignorando suas reais atribuições e as excluin-
do dos jogos de poder (BOURDIEU, 1930).

1 Graduanda em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – 
Unidade Frutal./ marialuizacaireslente@gmail.com

2 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) pela Universidade do 
Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Frutal. Graduada em Administração 
pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Unidade Frutal. Pós-
graduada em Projeto Sociais e Políticas Públicas pelo Centro Universitário Senac 
de São Paulo (SENAC-SP). airelalvesrodrigues@gmail.com
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As políticas públicas para trabalhadoras do campo aconteceram 
por forte pressão dos movimentos sociais, foram se destacando e se for-
talecendo ao longo dos anos e com isso o surgimento de vários progra-
mas durante algumas gestões governamentais, gerando autonomia eco-
nomia, bem-estar e fortalecimento da produção. Contudo, a ideologia 
patriarcal existente na sociedade ainda dificulta o acesso aos direitos e 
programas sociais, desvalorizando o papel econômico, social e cultural 
feminino na esfera trabalhista e de conquistas de direitos determinan-
tes para representatividade, esse processo excludente afeta diretamen-
te nesses estereótipos criados pela sociedade aos longos dos anos, que 
implicam na obtenção de espaços representativos e fortalecimentos de 
políticas existes ou futuras.

A presente análise aborda a importância dos movimentos sociais 
femininos para a elaboração de políticas públicas eficientes na emancipa-
ção e fortalecimento dos direitos e a relação com o Estado, apresentan-
do elementos e um panorama governamental cruciais que demonstram 
avanços e retrocessos nos últimos anos, especialmente para as mulheres 
do campo. A pergunta direcionadora deste artigo é: como os movimen-
tos sociais podem impulsionar as políticas públicas voltadas às mulheres 
trabalhadoras rurais, camponesas e assentadas? Com as políticas públicas 
destinadas ao incentivo à produção e reprodução social do campesina-
to sendo desfeitas, é necessário reafirmar a importância da construção 
dos movimentos sociais como ferramenta fundamental no controle das 
disparidades de gênero, a participação feminina como representantes e 
fortalecimento dos espaços adquiridos e remodelagem do sistema ana-
crônico visto presentemente.

 2. A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA PARTICIPAÇÃO  
 NO CAMPO

No Brasil, os movimentos sociais voltados à mulher do campo 
surgiram com metodologia de diálogos formando bases sólidas e mais 
empoderadoras durante todo período de mudanças no país, antes mesmo 
da promulgação da Constituição de 1988 - onde foi pautada a ampliação 
da reforma agrária e da titularidade da terra para mulheres, e titularidade 
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em conjunto com maridos ou companheiros (LOZANO, 2017) -  fatores 
estes, que transformaram as políticas públicas de acordo com os anseios 
preconizados na formação de agendas voltadas à realidade, visto que os 
instrumentos governamentais não abrangiam a real necessidade vivida 
na construção de demandas importantes para as trabalhadoras do campo.

Os movimentos sociais de mulheres rurais cresceram em grupos 
organizados, dentre eles pode-se mencionar: os Coletivos Esta-
duais de Mulheres das Federações de Trabalhadores Rurais dos 
Estados, Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia, a 
Rede de Mulheres Trabalhadoras do Nordeste, o Movimento in-
terestadual de Quebradeiras de Coco, o Movimento de Mulhe-
res Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR), o Movimento 
de Mulheres Negras e o Movimento de Mulheres camponesas 
(MMC), que é nosso objetivo de estudo, sendo aprofundamento 
no decorrer desta discussão (SALES, 2007, p. 438).

Durante a década de 1950 a 1980, os movimentos sociais do 
campo como são conhecidos na atualidade começam a tomar forma, 
com o princípio de reformulação do modelo em que a mulher está in-
serida na sociedade e a luta por seus direitos, primeiramente pelas Ligas 
Camponesas na década de 1950 e pela intensa formação dos movimentos 
sociais na década de 1980. As Ligas Camponesas possuíam papel impor-
tante na construção dos direitos dos trabalhadores rurais, formação de 
organizações, na denúncia da violência e na busca pela reforma agrária; 
com apoio de agentes sociais e partidos políticos. Após ao assassinato em 
1962 de João Pedro Teixerira, líder da Ligas Camponesas em Sapé-PB sua 
companheira Ellizabeth Teixeira assume a liderança da organização, sen-
do uma das primeiras mulheres a se destacar em defesa dos direitos dos 
trabalhadores rurais, influenciando inclusive a luta de Margarida Alves.

Com o surgimento das Ligas, os (as) trabalhadores (as) fundaram 
sindicatos e outras organizações locais, suas inúmeras ações con-
taram com o apoio e influência de setores de partidos de esquer-
da, a exemplo do PCB e de setores da Igreja Católica, tais como o 
MEB (Movimento de Educação de Base) e a Ação Popular (AP), 
orientados pela CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do 
Brasil) (SILVA, 2017).
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Neste período o Estado adotou medidas para contenção de em-
bates dos movimentos, como a regulamentação sindical, o Estatuto do 
Trabalhador Rural (Lei nº4.214/1963), a Superintendência de Política de 
Reforma Agrária - SUPRA, sendo barradas pelos latifundiários repre-
sentados no Congresso Nacional. Vale ressaltar que o período militar 
em 1964 também dizimou vários movimentos sociais com a violação 
dos direitos humanos, assassinatos e prisões. De acordo com a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), durante os anos de 1962 a 1989 foram assas-
sinados 1.566 trabalhadores rurais, sendo em sua maioria à mando de 
grandes proprietários naquela época, o cenário que o governo passava 
era de total repressão aos trabalhadores da terra, contribuindo na gera-
ção de atrocidades.

O Estatuto da Terra, lei nº 4.504 foi criado em novembro de 
1964, a lei manteve alguns direitos conquistados pelos trabalhadores 
rurais, não salientou os direitos sociais, sendo mais reacionária que o 
Estatuto do Trabalhador. Percebendo que o desamparo no campo tra-
ria um grande problema governamental, o regime cria programas sociais 
para melhoria da população como: Programa de Distribuição de Terras 
(Proterra) e o Fundo do Trabalhador Rural (Funrural), permanecendo 
insuficiente diante de toda exploração e carência e evidenciou a fraque-
za do Estado em fomentar políticas públicas para o campo, capazes de 
sanar o aprofundamento das desigualdades. Após o período de regime 
militar, os movimentos e organizações da sociedade civil se reestrutura-
ram e expandiram com a agenda de fortalecimento dos programas, leis 
e políticas públicas perdidas durante o regime com o retorno dos sindi-
catos dos trabalhadores rurais, sendo visto somente como fator assisten-
cialista, com divergência entre os sexos, dependência de pai ou esposo 
para mulher garantir algum direito e sem o poder de associação. A visto 
disso, as mulheres foram tomando cargos de liderança que eram ocu-
pados somente por homens, entre outros espaços suprimindo a questão 
historicamente patriarcal dessas organizações, como exemplo de traba-
lhadora rural Margarida Alves, filiou-se ao Sindicato de Rural de Alagoa 
Grande e tornou-se presidente, fundou o Centro de Educação e Cultura 
do Trabalhador Rural (CENTRU) e moveu mais de 600 ações trabalhistas 
contra donos de engenho e usineiros. Em 1983 foi assassinada, aos 50 
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anos, virando referência para a maior marcha das mulheres do campo e 
da floresta do mundo: Marcha Das Margaridas.

Ao se inserirem nos sindicatos, elas percebem como é difícil que-
brar a hierarquia e os preconceitos que fundamentam as relações 
nas instâncias de poder das estruturas representativas. É o reco-
nhecimento deste desafio, mas também da necessidade de romper 
com a perspectiva de dominação e desigualdade, que lhes provoca 
a lutar por reconhecimento dentro das instâncias de poder, desde 
as relações familiares, às comunitárias, sindicais e político-legisla-
tivas-executivas (LUSA, 2017).

Com a inserção nesses espaços, elas começam a desenvolver mo-
vimentos e organizações voltadas aos seus anseios e reconhecem os desa-
fios da dominação masculina em todos os aspectos de poder, sendo eles, 
políticos, familiares e sindicais. Durante a década de 1980, o processo de 
desenvolvimento da agricultura toma forma atingindo o modo de pro-
dução dos trabalhadores rurais, constituindo a partir disto, mobilizações 
e o surgimento do movimento sem-terra (MST) em meados de 1982. A 
nova república simboliza a retomada de acontecimentos que fortalece-
ram a luta dos movimentos, com congressos significativos para o prosse-
guimento dos temas das leis trabalhistas, previdência, greves e a questão 
da política agrária.

Década de 80 os MMTRs estaduais eram frequentemente forma-
dos por mulheres membros dos sindicatos filiados à CONTAG ou 
à CUT e que sentiram necessidade de criar seu próprio espaço 
para lidar com questões de gênero e com os interesses das mulhe-
res (DEERE, 2004).

O IV Congresso dos Trabalhadores Rurais da CONTAG (1984) 
e o I Congresso do Movimento Sem Terra (1985), levantaram estas ques-
tões e a consolidação das mulheres nos movimentos se fortalece e salienta 
- após a promulgação da Constituição de 1988 - a significativa conquista 
de políticas públicas.

Após o reconhecimento da luta feminina diante todas as adver-
sidades enfrentadas dentro e fora de seu espaço de vivência até o final 
dos anos 1980, as mudanças após a efetivação da Constituição tornaram 
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os meios de se conseguir garantias voltadas às trabalhadoras rurais 
mais facilitadoras. Com o fim do período militar e a volta do regime ci-
vil, o presidente José Sarney propõe a criação de um Plano Nacional de 
Reforma Agrária da Nova República (PNRA-NR) e cria um novo minis-
tério para a Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural (MIRAD), com 
objetivo de assentar 1,4 milhão de famílias e expropriar 43 milhões de 
hectares (DEERE, 2004). Apesar de ter sido sancionada nesse período, 
a Constituição exigia uma regulamentação e implementação de garan-
tias para as mulheres do campo, mas com a sucessão de cargo, Fernando 
Collor (1990-1992) vetou legislações cruciais, como o Conselho Nacional 
dos Direitos da Mulher - CNDM e a licença-maternidade remunerada 
em 1990, sendo esta aprovada em agosto de 1993 e regulamentada um 
ano depois, graças ao movimento de pressão feminina juntamente com 
os parlamentares (BRUMER, 2002). Durante esse período, reivindicam 
benefícios para a aposentadoria das mulheres rurais, a criação de assis-
tência para as crianças, assistência à saúde das mulheres, fim da violência 
e a regulamentação da reforma agrária no artigo constitucional (DEERE, 
2004 apud CAPPELLIN, 1992, p. 59; SUÁREZ e LIBARDONI, 1992, p. 
132). Por todo esse tempo nenhuma atenção especial foi dada em relação 
às mulheres, limitando de terem uma participação ativa na construção de 
programas e políticas sociais e desestabilizando o papel conquistado por 
elas nos movimentos sociais e na luta pela reforma agrária.

 2.1. As políticas públicas para mulheres do campo em 25 anos

O período governamental de Fernando Henrique (1995-2003) 
adotou preceitos neoliberais, mas ressaltou a presença de políticas pú-
blicas abrangentes e não setoriais, facilitando a tomada de decisão para 
mitigação das desigualdades sociais, econômicas e alimentares. O Pronaf 
(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) inaugu-
rou em 1996 como o primeiro programa de abrangência nacional focado 
na agricultura familiar - promovendo inclusão social e produtiva - graças 
à pressão dos movimentos sociais a agricultura familiar teve foco impor-
tante no desenvolvimento rural nessa época (PASSINI, 2020). Iniciativas 
que abrangeram as mulheres do campo, como, o Programa Reforma 
Agrária Solidária em 1996, o Programa Nacional de Educação na Reforma 
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Agrária (Pronera) em 1998, e o Programa de Ações Afirmativas para 
Promoção da Igualdade e Oportunidade de Tratamento entre Homens e 
Mulheres em 2001, este último promovido pelo recém-criado Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA), onde firma o reconhecimento de 
que a mulher do campo necessita de programas sociais para sua emanci-
pação social e econômica (LOZANO, 2017). Esses avanços foram cruciais 
na melhoria da vida da mulher do campo, pois as políticas nem sempre 
foram direcionadas às mulheres, o que afetou na desigualdade econômi-
ca, social e cultural por tantas décadas (GONÇALVES, 2014).

Segundo Silva (2015), no ano de 2000 foi realizada a primeira 
Marcha das Margaridas, em homenagem a Margarida Alves por toda 
sua luta contra as desigualdades sociais e de gênero enfrentadas durante 
tantas décadas pelas mulheres do campo. Perante o lema “2000 Razões 
Para Marchar: Contra a Fome, a Pobreza e a Violência Sexista”, a marcha 
reuniu 20 mil mulheres em Brasília, denunciando o modelo de governan-
ça neoliberal que gerou discriminação, pobreza, violencia e exclusão so-
cial, e até os dias atuais é realizada pelas mulheres do campo juntamente 
com Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e a CONTAG (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura). Toda marcha traz à tona de-
bates sobre as políticas públicas de acesso à terra, documentação social, 
agroecologia, violência e vivência da mulher no campo, pautas que ao de-
correr da década foram alcançadas perante o diálogo com os governantes 
e apoio com diversos movimentos de cunho feminista para superação 
da discriminação e violência, saúde pública e políticas permanentes de 
equiparação salarial no campo.

Entre os anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-
2011) foram implantados programas que objetivavam garantir cidadania 
e inclusão produtiva para as mulheres, sendo eles: Programa Nacional 
de Documentação da trabalhadora Rural (2004) esses talvez seja um 
dos grandes programas pois anterior a esses muitas mulheres rurais não 
possuíam nenhuma documentação; Registro Geral, Cadastro de Pessoas 
Física, Carteira de Trabalho e título de eleitor tornando-se impossível a 
participação em linhas de créditos, votar abrindo assim a possibilidade 
de aquisições pessoais; Crédito Especial para Mulheres – Pronaf Mulher 
(2003/2004); Assistência técnica Setorial para Mulheres (2005); Programa 
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de Organização Produtiva para as Mulheres Rurais (2008); Programa de 
Aquisição de Alimentos (2003); Criação da Modalidade Adicional de 
Crédito para Mulher na Reforma Agrária – Apoio Mulher (2008) e tam-
bém serviços especializados para atender as trabalhadoras em situação 
de violência. A criação de programas voltados às mulheres evidencia o 
reconhecimento do Estado na realidade das desigualdades sociais entre 
mulheres e homens do campo, possibilitando o fortalecimento, execução 
e desenvolvimento baseado na cidadania, igualdade de gênero e de raça. 
Ao longo de seu mandato, as políticas voltadas ao campo, sobretudo das 
mulheres, foram articuladas para integração das três esferas (federal, es-
tadual e municipal) em parceria com a sociedade civil e a comunidade 
representante dos benefícios ofertados por elas.

Em 2006, a agricultura familiar passou a ser reconhecida pela Lei 
n.º 11.326, que em sua regulamentação definiu o conceito que 
identifica essa categoria e os empreendimentos familiares rurais, 
além de balizar princípios e instrumentos destinados à formula-
ção das políticas públicas para este grupo social (PASSINI, 2020 
apud GRISA; SCHNEIDER, 2015).

Os movimentos se sentiram mais à vontade em impor seus 
direitos durante o governo petista, permitindo uma interação Estado-
sociedade facilitadora na obtenção de programas de aceleração e inser-
ção dessas trabalhadoras na sociedade. No mandato de Dilma Rousseff 
(2011-2015) os programas existentes continuaram e ganharam mais 
força do governo federal, visando aprimorar o poder/empoderamento e 
autonomia feminina para superação da dependência, violência e domi-
nação. Dilma afirma que a mulher assume um papel central na estrutura 
familiar, por conta disso a promoção facilitadora aos programas sociais 
foi tão importante para as mulheres do campo durante seu mandato, fa-
vorecendo ainda mais a condição de autonomia e o reconhecimento legal 
na produção da agricultura familiar, além da necessidade da criação de 
leis exclusivas e necessidade de ações de empoderamento, para que pos-
sam desfrutar dessas conquistas (SALES, 2007, p. 441). Com a abertura 
governamental durante todo esse período fez com que os movimentos 
femininos tivessem um crescimento expressivo e a construção de novas 
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formas de interação na articulação de demandas elencadas pela auto-
nomia e centralidade nas políticas sociais. Apesar de todos os avanços 
conquistados durante o período do governo do PT, a violência e saúde da 
mulher do campo sofreu carência, mesmo com a criação do sistema de 
unidades móveis pela Diretoria das Mulheres, o atendimento era míni-
mo e sem o aparato necessário para o campo. A reforma agrária também 
regrediu durante a gestão governamental, perante a crise política, resul-
tou no retorno dos conflitos agrários, mortes e ocupações. Sendo assim, 
sem a organização dos movimentos femininos, a abrangência de polí-
ticas/programas sociais e o protagonismo em locais de liderança para 
construção e transformação das reais necessidades enfrentadas teriam 
sido bem piores.

Em meio a uma das maiores crises políticas do país, levando 
Dilma ao impeachment, Michel Temer (2016-2019) toma posse como 
presidente interino e insere uma agenda neoliberal, que resulta na extin-
ção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Cultura 
e das Secretarias de Direitos Humanos, de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres. Desde o início, a ges-
tão consolidava ruptura em todos os processos para promoção social, 
embora lento e muitas vezes invisíveis, que buscou durante tanto tempo 
solidificar políticas de igualdade e a proximidade com os movimentos 
sociais, em especial o de mulheres, que possibilitou a elaboração de diver-
sos programas sociais nos governos anteriores (GONÇALVES, 2018). A 
desestruturação de direitos beneficiários para as mulheres aos programas 
sociais deixou uma lacuna pelo Estado as demandas necessárias durante 
o período governamental de Temer com retrocessos históricos e políti-
cos. Se por um lado as conquistas anteriores ainda precisavam de maior 
ampliação estrutural, sem raízes patriarcais, racistas e elitistas, por outro, 
os movimentos sociais se moldavam com novas formas de se desenvolver 
sejam em redes, fóruns, frentes ou coletivos pautados na horizontalidade 
e articulação de demandas tiradas após anos de luta para democratização 
das políticas públicas. Os movimentos durante este período pautaram no 
fortalecimento e construção de uma participação política abrangente, na 
soberania energética e alimentar, acesso aos bens comuns, previdência, 
seguridade social e agroecologia, mas mesmo com a mudança nas formas 
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de expor seus objetivos ao governo, o objetivo prioritário do governo 
Temer foi na destruição dos canais de operacionalização e elaboração 
dessas políticas.

Desde o primeiro momento em que tomou posse, Temer evi-
dencia a necessidade de reformas, que na verdade se destinavam apenas 
para reorientação do mercado e fortalecimento dos mesmos, foi com a 
aprovação da Emenda Constitucional 95, o Projeto de Lei da Câmara nº 
38 de 2017, a Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, 
que altera a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), trouxe aos tra-
balhadores mais prejuízos, fragilizando a força dos sindicatos e também 
dos movimentos sociais com a falta do diálogo entre o governo. A der-
rocada de direitos só piora com o passar dos anos de governo, retirando 
da assistência social, a agricultura familiar, direitos trabalhistas, saúde, 
previdência, habitação, educação, entre outros direitos importantes para 
desenvolvimento de cada cidadão (SILVA, 2018). As mulheres do campo 
foram impactadas com a extinção do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), pois a cobrança pelos movimentos com o Ministério, em 
especial ao da Marcha das Margaridas, na demanda de políticas públicas 
para mulheres que precisam ser ainda mais ampliadas e priorizadas em 
conjunto com a colaboração dos agentes governamentais. O impacto ne-
gativo diante a população mais necessitada, o enfraquecimento do diálo-
go com movimentos sociais e sindicatos, o desmonte de direitos impor-
tantes e das políticas sociais e a grande crise sociopolítica continuaram 
sendo aprofundadas mesmo após a mudança de presidente. Com atual 
governo de Jair Messias Bolsonaro (2019) o desmonte de políticas pú-
blicas, reformas sem perspectivas de fortalecimentos da classe trabalha-
dora, apoio ao agronegócio e desmatamento em massa, gera uma enor-
me disparidade social, econômica, além da pandemia da COVID-19, 
que agrava o modelo de trabalho, consumo e sustento da população do 
campo e da cidade. Uma forma expressiva na demonstração de ausência 
de políticas voltada para o meio rural e consecutivamente as mulheres 
rurais foi a exclusão do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020) aos 
agricultores familiares e esse setor também não teve nenhum apoio eco-
nômico como aconteceu com os micro e pequenos empresários (Lei nº 
13.999/2020), um Projeto de Lei nº 735/20 foi proposto para amparar 
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os agricultores familiares nesse momento, porém o presidente vetou o 
projeto. A tentativa da reforma da previdência propõe a intensificação da 
desigualdade de gênero, desigualdade no poder do campo e a injustiça 
da divisão sexual do trabalho. Além da reforma, a mudança de comando 
trouxe a extinção e a elaboração de órgãos importantes para desenvolvi-
mento socioeconômico feminino.

Há ainda que estar alerta à extinção de importantes órgãos de fo-
mento e implementação de políticas públicas para as mulheres e 
a contraditória criação do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, que na contramão das pautas feministas avan-
ça na concepção conservadora do governo de extrema direita, 
reafirmando os estereótipos destinados às mulheres na sociedade 
patriarcal e com uma pauta regressiva no que se refere aos direitos 
sexuais e reprodutivos das mulheres (REIS, 2019).

A comutação das legislações trabalhistas, previdenciárias e a re-
pressão nos programas sociais, criminalização dos movimentos sociais 
não têm sido suficientes para o governo Bolsonaro e seus apoiadores, 
dentro e fora do Congresso. Há uma continuidade do projeto anterior 
de governo um pouco mais cruel e opressora de leis e programas, como: 
Emendas Constitucionais 95/2016 (Congelamento dos Gastos Sociais) e 
103/2020 (Previdência), da Lei  da  Terceirização  Total  (Lei  n.13429,  de  
31/3/2017)  e  da  Reforma  Trabalhista  (Lei N.13.467 de 13/07/2017), 
paralisação das políticas de Reforma Agrária, de programas importantes  
na  fomentação  da  agricultura camponesa, sendo eles: o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(PRONERA) e o cancelamento do Auxílio Emergencial (PERPETUA, 
2020), acentuando ainda mais as desigualdades sociais no país.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há horizonte para promoção de desenvolvimento social e 
uma política pública abrangente e eficiente no momento presente. As 
mulheres rurais são responsáveis por 45% da produção de alimentos e 
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contribuem 42,3% nos rendimentos familiares (IBGE, 2010) ainda assim 
a um longo caminho para a equidade de gênero na sociedade brasileira. 
Alguns avanços são evidentes principalmente nos governos de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2003), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e 
Dilma Rousseff (2011-2016), ofertaram políticas públicas destinadas ao 
meio rural, sobretudo, para as mulheres que puderam ter independência 
financeira e social e maior liberdade de se movimentarem socialmente, 
reivindicando seus direitos e buscando formulação de políticas públicas 
eficazes para a comunidade feminina do campo. Se em alguns momentos 
houve garantias, por outros, a ineficiência das políticas públicas direcio-
nadas pelo Estado desamparou inúmeros programas em que os movimen-
tos buscam reivindicar a permanência, eficácia e melhorias nas políticas 
desenvolvidas (SILVA, 2015). Através deles, as mulheres do campo tive-
ram ascensão por um período de maior empoderamento, mas a mudan-
ça para uma governança neoliberal iniciadas com o governo de Michel 
Temer (2016-2018), o qual extinguiu o Ministério de Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro (2019-2022), 
prejudicou esse avanço social e econômico inclusive extinguindo a se-
cretaria da Agricultura Familiar, demonstrando que a agricultura fami-
liar responsável pela maior parte da alimentação dos brasileiros não faz 
parte dos interesses da gestão do governamental. As políticas públicas 
precisam ser organizadas por meio dos movimentos sociais e não apenas 
como uma pasta ou um orçamento. A Constituição Federal de 1988 ga-
rante os direitos fundamentais e apenas assim conseguiremos construir 
uma sociedade mais justa e realmente democrática no campo.

A importância das políticas públicas está justamente em obser-
var pontos específicos como gênero, raça, classe social e fazer disso um 
projeto político a longo prazo para alcançar um objetivo. No campo em 
específico, a cerne do problema está na agricultura latifundiária presente, 
não possibilitando o acesso igual a terras e outras medidas não alinhadas 
com a reforma agrária tornaram-se apenas paliativas. Por fim, a criação 
e manutenção de políticas públicas voltada ao público feminino só tem a 
acrescentar em um país tão desigual, as mudanças e dinâmicas governa-
mentais impactam fortemente em uma parcela da população tão sofrida 
que nunca esqueceram de lutar.
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 A INTERSEÇÃO DOS MOVIMENTOS FEMINISTAS 
ÀS POLÍTICAS (PÚBLICAS) DE COMBATE À 
VIOLÊNCIA NO CAMPO: A IMPLEMENTAÇÃO DA 
LEI MARIA DA PENHA NO CAMPO

 Jessana da Silva1

Renata Martins Vasconcelos2

 INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é um fenômeno complexo e uni-
versal, que pode estar presente independente da sua idade, da região 
que você mora e é sofrido de diversas formas, em distintas circuns-
tâncias e com diversos tipos de atos violentos que no final degrada a 
integridade da mulher, com isso, fizemos uma abordagem introdutória 
quanto a relação/concepção do patriarcado com a violência contra a 
mulher do campo.

 Em nossa presente análise, abordamos a existência de alguns 
segmentos de mulheres mais vulneráveis que outras e como um menor 
acesso às políticas públicas de proteção, que é o caso das camponesas em 
disparidade das mulheres que vivem na zona urbana.

Para isso, foram utilizados dados do Censo 2010, do IBGE, do 
Instituto de pesquisa DataSenado, bem como, informações do banco de 
dados do Atendimento à Mulher – Ligue 180, que demonstraram através 
de índices, de números e informações que existe essa triste realidade.

1 Pesquisadora. Estudante de Direito do Centro Universitário de Mineiros - 
UNIFIMES. jessanadasilv@gmail.com.

2 Pesquisadora. Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da 
Universidade Federal de Goiás. Advogada. renatamartinsvasconcelos@hotmail.com.
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Diante destes apontamentos, o que o Estado tem feito para a asse-
gurar os direitos de garantias das camponesas? Os movimentos de mulheres 
do campo possuem parcelas de contribuição para os direitos adquiridos?

Em resposta, abordamos que através de movimentos feministas 
específicos, em conjunto com o Governo Federal, foram desenvolvidos, 
Portarias, Planos Nacionais e mecanismos, que visam a devida imple-
mentação da Lei Maria da Penha no campo.

Pois no Brasil e no papel, um dos grandes exemplos de políticas 
Públicas, que possui grandes mecanismos para coibir a violência contra 
a mulher, é a Lei Maria da Penha, lei no qual, trouxe grandes avanços 
quanto ao direito de garantia. Entretanto, até então, carece de políticas 
públicas para que o dispositivo legal, seja devidamente implementado 
(Agência Senado, 2018) no campo, em razão, dos desafios da territo-
rialidade em que as camponesas vivem, pois o processo de territoriali-
zação do domínio não é puramente geográfico, mas também simbólico 
(SAFFIOTI, 1997).

Realizou-se uma revisão dialético-reflexiva, com base na litera-
tura referente à violência contra a mulher no campo, a partir, da análise 
em produções científicas nacionais e obras internacionais, na perspectiva 
do olhar crítico da realidade social. Fez-se o uso de pesquisa explora-
tória e explicativa, com base ao pensamento de Gil (2008) que para ele: 
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcio-
nar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este 
tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema escolhido é 
pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses precisas e 
operacionalizáveis (GIL, 2008, p. 27).

Com isso, a presente análise será baseada nas reflexões e con-
cepções de teóricos que têm implicações importantes para a definição e 
construção dos conceitos discutidos no decorrer dos tópicos da presente. 
Para tanto, tais objetos e objetivos serão estudados através de fontes se-
cundárias, como em artigos científicos, livros, cartilhas, pesquisas, pu-
blicações em periódicos, trabalhos acadêmicos e afins. Os índices que 
foram coletados não foram por estudo de caso em primeiro plano, e sim, 
através de pesquisas já publicadas nos mecanismos digitas, como através 
dos sítios do Censo 2010, do IBGE, dentre outros.
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 2. A RELAÇÃO ENTRE O PATRIARCADO E VIOLÊNCIA CONTRA   
 CAMPONESAS (A CONCEPÇÃO DE PATRIARCADO DO FEMINISMO  
 CAMPONÊS E POPULAR)

A princípio precisamos saber quanto a definição do movimento 
Feminista Camponês e popular, que o MMC (2018, pg. 34) define como:

O Feminismo Camponês e Popular é forjado na luta cotidiana de 
resistência e enfrentamento ao capitalismo, particularmente em 
sua expressão no campo. Construímos a partir da luta contra o 
agronegócio na defesa da natureza, dos bens naturais, contra os 
agrotóxicos e os transgênicos, contra o roubo e sangue de nossos 
territórios e terras. É assim que as ações de lutas das mulheres 
contra os latifundiários, contra as empresas do agronegócio, de 
enfrentamento do Estado e contra sua repressão e criminalização 
da luta das mulheres camponesas faz parte da história e da forma-
ção da luta feminista camponesa e popular.

Ou seja, para o MMC, o Feminismo Camponês e Popular refle-
te a trajetória de construção e a experiência das mulheres camponesas, 
pois ali elas podem se encontrar e se considerar sujeitos de direitos, onde 
passaram a questionar tudo o que antes era invisível ou naturalizado na 
sociedade. Este termo está em constante evolução, está sendo construí-
do... (TABOAS, 2014).

Com isso, o patriarcado pode ser conceituado como uma for-
mação social em que o poder é dos homens, quase que um sinônimo de 
“dominação masculina” que detém o poder sobre as mulheres através de 
opressão, conquistando assim a “subordinação” das mulheres (DELPHY, 
2009, p. 173 - 178). A figura homem, no que tange ao patriarcado, não 
é necessariamente o poder da figura do pai, mas sim, o poder da figu-
ra do masculino, ou dos homens, enquanto categoria social (NARVAZ e 
KOLLER, 2006). Nesse seguimento, Pateman (1993, p. 16-17) afirma que:

A dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino 
de acesso sexual regular a elas estão em questão na formulação 
do pacto original. O contrato social é uma história de liberdade; 
o contrato sexual é uma história de sujeição [...] o pacto original 
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é tanto um contrato social quanto sexual: é social no sentido pa-
triarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre 
as mulheres -, e também sexual no sentido estabelecimento de um 
acesso sistemático dos homens ao corpo das mulheres.

Com isso, a opressão, exploração, dominação e a discriminação, 
por parte dos homens, praticada contra as mulheres, deixa evidente a rela-
ção entre o patriarcado e a violência contra a mulher, sendo que, no cam-
po, onde a violência por si só, tem suas particularidades, que seria a cultu-
ra machista dos homens do campo que é ainda mais predominante, bem 
como, a territorialidade na qual a camponesas se encontram afastadas, 
isoladas, dos meios e mecanismos de combate à violência contra a mulher.

 3. A CONCEPÇÃO DE CAMPONESA PARA O MOVIMENTO FEMINISTA  
 CAMPONÊS E POPULAR

O significado tirado do Dicionário Português de “Camponês” “é 
a pessoa que vive e trabalho no campo, agricultor e trabalhadores rurais”. 
Mas como fica este significado na realidade social feminina, enfrentada 
pelas camponesas em suas lutas? Qual o real significado do termo “cam-
ponês” ou melhor, camponesa no olhar dos movimentos sociais?

Essa reflexão foi motivo de pauta e discussão dos Movimentos 
Feministas Rurais/Campo a respeito da nova nomenclatura de um termo 
muito importante para sua classe. Qual o significado do termo “campo-
nês” neste novo contexto do movimento? As antigas denominações como 
acabamos de ver em que os dicionários trazem, foram modificados atra-
vés de discussões, “ressurgindo o conceito de “camponesas” a partir das 
novas práticas e bandeiras assumidas pelo movimento.” (BONI, 2013).

Para SILVA (2011, p. 453) a identidade camponesa é:

A identidade camponesa é o reconhecimento do que o identifica, 
do que lhe é próprio. Ela é caracterizada pelo modo de viver, pelo 
modo de se relacionar com outros grupos sociais e com a nature-
za, através do uso que se faz dela, expressos pelos hábitos alimen-
tares e comidas típicas, pela cultura, pela música, pelas danças, 
pela mística e religiosidade, pelo jeito de produzir e de cuidar da 
terra. Para o camponês e a camponesa, a terra é o lugar de repro-
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duzir e cuidar da vida (…) É no aprendizado sobre o funciona-
mento dos ciclos naturais – de quando chove ou faz seca, sobre 
as plantas que ali crescem ou os animais que por ali vivem – que 
nasce e se desenvolve o conhecimento sobre essa diversidade, e 
que tradicionalmente é repassado de uma geração a outra. Assim 
se constrói “o modo de vida” de cada povo ou comunidade tradi-
cional e são definidos os seus territórios, espaços onde cada grupo 
se reproduz econômica e socialmente, auto identificando-se com 
“o lugar”, por pertencer a uma cultura distinta da demais. Assim é 
o camponês brasileiro.

Ou seja, para o termo “camponês” está relacionado ao modo de 
viver, ao lugar que pertence e a forma que se “dedica a uma produção agrí-
cola de subsistência da família e comercializa parte da sua produção para 
garantir recursos necessários” (Bertoncello, Bardalotti e Kleba, 2018).

 4. ÍNDICES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO CAMPO NA ATUALIDADE

A primórdio vale explanar o motivo de utilizarmos neste tópico 
dados do Censo de 10 (dez) anos atras. Os censos são planejados a cada 
dez anos, nos anos de finais zero, que em tese, teria a realização do censo 
demográfico no ano de 2020, contudo, conforme o IBGE, declarou em 
nota, que, em razão da propagação do Covid-19 (Coronavírus) no país, 
fora adiada para 2021.

Assim sendo, segundo o Instituto de pesquisa DataSenado, ju-
lho/2019, cerca de 36% das mulheres em geral, já sofreram alguma forma 
de violência por parte de seu, marido, companheiro, namorado ou ex`s 
e, 27% das mulheres Brasileiras, sofreram violência em algum momento 
ao longo da vida. Sendo que, aproximadamente 1⁄3 das vítimas não age 
frente à violência e 1⁄4 delas convive com o agressor. Índices que se tor-
nam ainda mais críticos, quando entramos ao mérito na Violência contra 
as Camponesas, pois temos que levar em consideração o fator distancia, 
que as aparta de órgão especializado no combate à violência no campo, 
dificultando assim, a reivindicação de seus próprios direitos.

Portanto, quando estreitamos a análise, abordando a respei-
to da violência contra as Camponesas, vemos que elas, são uma parte 
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importante da população do meio rural e, segundo os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “atualmente” existem cerca 
de 15 (quinze) milhões de camponesas vivendo no meio rural, o que re-
presenta 47,5% da população rural do Brasil.

Segundo informações retiradas da Cartilha das Diretrizes e 
Ações, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, declarou que o 
total de atendimentos realizados no período entre janeiro e julho do ano 
de 2011, 2,4% foram de mulheres que se identificaram como camponesa 
ou habitantes da floresta.

 5. LEI MARIA DA PENHA COMO POLÍTICA PÚBLICA

Para que seja dado prosseguimento da análise no presente tópico, 
é de suma importância conceituarmos o termo “Políticas Públicas” isola-
damente, para que assim, possamos entender o termo em conjunto com 
a Lei 11.340/06.

Com isso, Souza (2006, p. 20-45) afirma que:

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhe-
cimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” 
e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando neces-
sário, propor mudanças no rumo ou cursos dessas ações (variável 
dependente). A formulação de política pública constitui-se no es-
tágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos 
e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão re-
sultados ou mudanças no mundo real.

Com base nisso, a Lei Maria da Penha compreende como uma 
Política Pública Brasileira, pois uma política pública pode ser compreen-
dida como um conjunto de procedimentos destinados formais e infor-
mais, destinados à resolução pacífica de conflitos, em torno da alocação 
de bens e recursos públicos (RUA, 1998). Ou seja, houve uma necessidade 
por parte da sociedade, pois o seu surgimento foi através da organização 
do movimento feminista no Brasil que desde os anos 70 denunciava as 
violências cometidas contra as mulheres, e que infelizmente, nos anos 80 
tiveram aumento na absolvição de homens que haviam assassinado suas 
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esposas e alegavam “legítima defesa da honra” (MPSP). Nisso, A LMP 
surge como uma política pública de enfrentamento à violência contra a 
mulher, quando, Maria da Penha Maia Fernandes, Brasileira, natural do 
Ceará, sofreu duas tentativas de assassinato em 83, por parte de seu ma-
rido que como resultado de um destes episódios terríveis, a vítima ficou 
paraplégica, necessitando do uso de cadeira de rodas.

Após aos fatos e todo o tramite processual, Maria da Penha, ga-
nhou o caso, que teve GRANDE visibilidade, até mesmo Internacional, 
pois despertou a atenção da mídia e suscitou a discussão popular, tornan-
do a violência contra mulher um problema público.

A Lei 11.340, foi criada em 2006, e teve sua nomenclatura 
como Lei Maria da Penha, que surgiu com a finalidade de resposta ao 
pranto, através do processo da Maria da Penha, que chegou até a Corte 
Interamericana de Direito Humanos (FERNANDES, 2018), em 1998, em 
prol das demandas sociais que exigiam do Poder Público providências 
necessárias de defesa à mulher, nos levando a entender novamente a Lei, 
como uma política pública, pois, sua criação é uma espécie de ação por 
parte do Estado, que desde a sua vigência já produziu e ainda produzirá 
resultados ou até mesmo mudanças no mundo real (Souza, 2006).

 5.1. Como fazer-lá chegar até as camponesas com sua 
    devida implementação?

Para melhor entendimento, precisamos analisar o quão popular 
entre as mulheres (em geral) a Lei Maria da Penha é, para que assim, 
possamos dar prosseguimento em nossa análise de como fazer a referi-
da lei chegar ao campo, pois não adianta uma Lei tão importante como 
a tal, ter mecanismos bonitos para coibir tais violência, mas os mesmos 
não sair do papel (FERNANDES, 2018) para modificar a situação de 
violência das camponesas.

Usamos com base, dados fornecidos por meio do Instituto de 
pesquisa DataSenado, onde nos diz que, no total, 87% das brasileiras co-
nhecem ao menos um pouco, 68% afirmam conhecê-la pouco, 19% das 
brasileiras alegam dizer que a referida Lei, é muito conhecida e 11%, ale-
gam não conhecer nada. Com esses dados, já podemos tem uma noção 
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quanto a diferença entre o que está previsto na lei e as reais condições de 
concretização da lei no âmbito que se encontram as camponesas.

Pois vejamos, quando uma Camponesa é violentada e precisa de 
ajuda, o mais óbvio seria ela ligar na hora para a polícia, ou até mesmo 
para a Central de Atendimento à Mulher, no número 180, contudo, com 
base na fala e consultas feitas do diretor de Marketing da TIM, Rafael 
Marques menos de 10% do campo estão conectados, o que é muito pou-
co, nos fazendo refletir de que existem camponesas que nem possuem 
acesso ao celular ou qual quer tipo de meio de comunicação. Com isso 
devemos fazer o seguinte questionamento: Caso a camponesa consiga 
pedir ajuda a um órgão especializado ela conseguira esperar até a ajuda 
chegar? pois vale mencionar que muitas camponesas ficam completa-
mente isoladas com seu possível agressor, ou vivem em áreas de difícil 
acesso, sem vizinhos por perto, dificultado a chegada rápida da ajuda 
(MENEZES, 2018).

Agora, a questão é a seguinte... Como fazer com que os meca-
nismos da Lei 11.340/06 chegue com a devida eficiência no campo? A 
solução para a devida eficiência da LMP é necessário o aumento de pena, 
e sanções mais pesadas para os agressores das camponesas?

Não! Para SAFFIOTI (2004) “A solução não consiste em agra-
vamento de pena, mas na certeza da punição”. Com isso, é necessário 
que o governo invista mais nas políticas públicas existentes e até mes-
mo na criação de novas, que façam com que a Lei 11.340/06 realmen-
te saia do papel, com a devida estrutura de atendimento especializados 
e levada de informações para as camponesas, fazendo com que assim, 
tenha sua devida implementação no campo. No ano de 2010, fora cria-
da por intermédio da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 
da Presidência da República (SPM-PR) a Portaria de n° 85, da data do 
dia 10 de agosto de 2010, que instituiu Diretrizes de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, que além de ou-
tros aspectos importantes deste seguimento, visa à criação de condições 
reais para a devida implementação da Lei Maria da Penha no campo e 
na floresta, objetivando a garantia do acesso das camponesas aos órgãos 
especializados de proteção.
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 6. MOVIMENTOS SOCIAIS FEMINISTAS DO CAMPO E SUAS  
     CONTRIBUIÇÕES PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS A      
 PROTEÇÃO DAS CAMPONESAS

A primórdio devemos citar o antecessor dos movimentos sociais 
no campo, que é a CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura, que foi criada em 22 de dezembro de 1963 e definida 
como a primeira entidade sindical camponesa de caráter nacional, logo, 
nos “meiados” dos anos 80 (oitenta), surgiram diversos movimentos de 
mulheres nos estados, e nesse processo, tornou-se latente a necessidade 
de articulação das mulheres organizadas nos movimentos feministas no 
campo (Táboas, 2014), à vista disso, a Marcha das Margaridas (MM) foi 
coordenada através da CONTAG, com demais parceiras, que Silva (2014, 
p. 12) menciona que:

A Marcha envolve, numa relação de parceria, organizacionais fe-
ministas, como a Marcha Mundial de Mulheres (MMM), a Ar-
ticulação de Mulheres Brasileiras (AMB), a União Brasileira de 
Mulheres (UBM); vários movimentos de mulheres, como o Mo-
vimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste (MMTR-
-NE) (…) como a Rede de Trabalhadores Rurais Latino-Ameri-
cano e do Caribe (REDELAC) e a Confederação de Organização 
de Produtores Familiares, Campesinos e Indígenas no Mercosul 
Ampliado (COPROFAM).

 Assim sendo, no ano 2000, fazendo respectivamente, no mês 
de agosto, sua primeira Marcha das Margaridas, na Esplanada dos 
Ministérios, reivindicando seus direitos. Onde, Silva (2014, p. 39) defen-
de que:

A pauta de reivindicações apresentada ao Governo, articulava 
questões estruturais, como a reforma agrária, preservação do meio 
ambiente, fortalecimento da agricultura  (…) além de denunciar 
a cultura patriarcal e machista produzida pelo modelo neolibe-
ral, reivindicava o reconhecimento da mulher trabalhadora rural, 
agricultora familiar, assegurando-lhe o acesso à terra, programas 
de apoio, à produção e comercialização e a políticas públicas para 
o desenvolvimento sustentável com a igualdade de gênero.
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Nesse sentido, ao decorrer da história, após lutas, quebra de es-
tereótipos de preconceitos, as trabalhadoras rurais, reunindo mulheres 
de diversos movimentos construíram sua própria organização, batizada 
como, Movimento de Mulheres Camponesas, onde, lutaram em prol de 
sua agenda política, com o intuito de conquistar direitos trabalhistas do 
campo, especialmente para a inserção das mulheres camponesas como 
seguradas especiais da previdência.

Contudo, a luta não parou por aí... a luta das camponesas, vem 
conquistando ferramentas e políticas públicas através de suas lutas, 
como é o caso das seguintes conquistas: a Central de Atendimento à 
Mulher Ligue - 180, o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 
contra as Mulheres, a Lei Maria da Penha, as Unidades Móveis de 
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo, dos espaços 
públicos de ouvidoria, de abrigo, proteção e de denúncias, em parceria 
com o Governo Federal.

 7. O ESTADO TEM DESENVOLVIDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À  
 PROTEÇÃO DAS MULHERES DO CAMPO?

Para que o Estado tome alguma atitude, é preciso com que a de-
manda, as reivindicações cheguem até ele, que historicamente, isso não 
é fácil, como podemos ver, ao decorrer de nossa análise toda luta por 
direitos, voz e valorização (TABORDA, 2013) por parte dos movimentos 
de mulheres do campo. Por isso, Táboas (2014) defende que:

É preciso contextualizar que foram os governos Lula (2003-2011) 
e Dilma Rousseff (2011-2016) que tiveram maior abertura para 
o diálogo com os movimentos sociais, assim como para a pauta 
específica das mulheres rurais e a inserção da concepção feminista 
da construção, formulação, elaboração e implementação de políti-
cas públicas para o rural brasileiro, como lembram Andrea Butto 
e Renata Leite (2010).

No ano de 2003, foi fundada, no governo do então presidente 
Lula (2003-2011), a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres 
(hoje, SPM) como um órgão diretamente vinculado à presidência da 
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República, com status de ministério. Fato que, no ano de 2015 por in-
termédio da presidenta Dilma Rousseff (2011-2016) fora vinculado uma 
pasta, denominada como Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos (MMIRDH) ao SPM.

Pois bem, com quase 18 anos de trajetória onde teve grande par-
tição em grandes marcos históricos para as mulheres Brasileiras, como na 
Lei 11.340/06, no Pacto Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres 
(PNPM), a Central de Atendimento à Mulher -180, dentre outros...

Mas e no cenário do campo? Qual a parcela de contribuição do 
Estado com as Políticas Públicas voltas à proteção das camponesas?

A Secretaria de Políticas para as Mulheres/Presidência da Repú-
blica, mencionam em suas Diretrizes e Ações Nacionais (2011) que:

As diretrizes e ações para o enfrentamento da violência contra as 
mulheres do campo e da floresta devem ser compreendidas no âm-
bito das reivindicações do movimento de mulheres e da sociedade 
civil organizada, assim como das políticas de garantia de direitos 
das mulheres, em especial do II Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres, da Política e do Pacto Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as Mulheres (Secretaria de Políticas para as Mu-
lheres / Presidência da República, 2011, p.9)

Fazem parte do Fórum Nacional as principais organizações e ins-
tituições de mulheres do campo e da floresta: (Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura/CONTAG; Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura Familiar/FETRAF; Movi- mentos Articulado de Mulheres 
da Amazônia/MAMA; Movimento das Quebradeiras de Côco e Babaçu/
MIQCB; Marcha Mundial de Mulheres/MMM; Movimento das Mulheres 
Camponesas/MMC; Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do 
Nordeste/MMTR-NE; (...) órgãos do Governo Federal (Secretaria de 
Políticas para as Mulheres; Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
(…) o Fórum tem por objetivo formular e debater propostas de políticas 
públicas relacionadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres 
do campo e da floresta, tendo em vista a realidade destas mulheres e às es-
pecificidades de suas demandas (Secretaria de Políticas para as Mulheres 
/ Presidência da República, 2011, p. 17-18).
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À vista disso, o compromisso do Governo Federal com as políticas 
públicas para as camponesas vem se concretizando, por meio do desenvol-
vimento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e o espa-
ço para reivindicações com a criação do Fórum Nacional de Enfrentamento 
à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, em 2007.

 7.1. Unidades móveis de enfrentamento a violência contra as   
   mulheres do campo

O MMC sempre apresentou questões e dialogou com o Governo 
Federal a respeito de exatamente essa necessidade de políticas públicas 
no campo, que tanto abordamos em nossa presente análise.

 A ex-presidenta Dilma Rousseff, na Marcha das Margaridas, no 
ano de 2011, em seu pronunciamento anunciou a entrega e a fabricação 
de 54 (cinquenta e quatro) unidades móveis a todos os Estados Brasileiros 
e ao Distrito Federal, para o atendimento às mulheres do campo da flo-
resta e das águas, vítimas de violência. O projeto citado, é oriundo de um 
acordo entre o Governo Federal, Estados e municípios, firmado no Pacto 
Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, de 2008.

Quanto a solicitação, ela deve ser enviada por ONGs, Entidades 
e Prefeituras, por meio de ofício. Vale mencionar que, quanto aos 2 (dois 
primeiros) para que seja feita a solicitação suas atividades devem ser 
compatíveis ao assunto.

 CONCLUSÃO

Concluímos que o enfrentamento à violência contra a mulher no 
campo tem seus desafios próprios e sim! Carece de políticas públicas ade-
quadas para a proteção das camponesas. Concluímos ainda que, o acesso 
à informação está muito distante da realidade das camponesas e que tem 
muito o que se fazer.

Os questionamentos que foram feitos nos tópicos anteriores, a 
respeito da Existência de ações de Políticas Públicas, Pactos Nacionais e 
Planos Nacionais para o enfrentamento da violência contra as Mulheres 
do Campo, concluímos que, existem políticas públicas, a exemplo, a 
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central de atendimento à mulher - o número 180, que por sinal é uma 
grande conquista para as mulheres e um outro grande exemplo de po-
líticas públicas.

Entretanto, o problema é exatamente este, ou seja, tem políticas 
públicas existentes, contudo, não possuem uma devidamente implanta-
ção ou até mesmo divulgação, como o exemplo no qual discorremos do 
tópico anterior, quanto as unidades moveis que foram disponibilizadas 
no governo Dilma.

Portanto, com a devida implantação das políticas públicas exis-
tentes, mas claro, nunca deixando de lado o interesse e a necessidade da 
criação de novas políticas públicas, com certeza haveria uma maior eficá-
cia, bem como, eficiência na criação, na aplicabilidade e na implementa-
ção da Lei Maria da Penha no Campo.
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 AGRICULTURA FAMILIAR, DIREITOS HUMANOS 
DAS MULHERES E AGROECOLOGIA NO SUL 
CATARINENSE

Daiane dos Santos Possamai1

Viviane Kraieski de Assunção2

 INTRODUÇÃO

Uma das problemáticas encontradas nas mais diversas socieda-
des, e que tem se tornado mais visível nos últimos anos graças à atuação 
dos movimentos feministas, é a desigualdade de gênero. Essa desigual-
dade apresenta-se como um obstáculo à efetivação dos direitos huma-
nos das mulheres. No meio rural não é diferente. São percebidas, ainda, 
outras formas de exploração e opressão, como a desigualdade de classe e 
de raça e a degradação ambiental. Essas questões, já antigas, foram apro-
fundadas com a chegada da Revolução Verde.

Nesse cenário, a agroecologia emerge como uma alternativa que 
busca construir um modo de vida socialmente justo e ambientalmente 
sustentável. No entanto, não conseguirá alcançar esses ideais sem discu-
tir a desigualdade de gênero enfrentada diariamente pelas agricultoras. 
Deste modo, é necessário que os movimentos agroecológicos incluam 
também as perspectivas feministas em suas discussões.

A região sul de Santa Catarina, marcada pela presença caracterís-
tica da agricultura familiar, enfrenta desafios semelhantes e também tem 
sido palco de grupos que acreditam na agroecologia como uma alternativa. 

1 Graduada em Direito e mestranda em Ciências Ambientais pela Universidade do 
Extremo Sul Catarinense. E-mail: daianepossamai97@unesc.net.

2 Doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. E-mail: vka@
unesc.net.
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Nesse cenário, chama atenção o trabalho realizado pelo Núcleo Serramar 
de Agroecologia, que é composto, entre outros participantes, por famílias 
agricultoras agroecológicas da região sul de Santa Catarina. O Núcleo faz 
parte de uma organização mais ampla: a Rede Ecovida de Agroecologia, 
criada em 1998 e hoje presente nos três estados do sul brasileiro. Por 
compreender que a agroecologia é um modo de vida, e não apenas uma 
forma diferente de produzir, a Rede, e os núcleos que dela fazem parte, 
têm articulado discussões sobre gênero e feminismo.

Nesse contexto, o presente estudo busca analisar se a agroe-
cologia, a partir da atuação dos grupos mencionados, contribui para a 
construção da equidade de gênero e efetivação dos direitos humanos das 
mulheres do campo no sul de Santa Catarina. Para tanto, realizou-se pes-
quisa do tipo qualitativa, contando com revisão bibliográfica e pesquisa 
documental em documento da Rede Ecovida. Inicialmente, o artigo abor-
dará a desigualdade de gênero, com foco na divisão sexual do trabalho na 
agricultura familiar, e sua relação com os direitos humanos das mulheres. 
Em seguida, serão tecidas algumas considerações sobre a importância da 
inclusão das perspectivas feministas na agroecologia. Por fim, haverá dis-
cussão sobre a atuação das mulheres agricultoras no Núcleo Serramar e 
na Rede Ecovida.

 2. DESIGUALDADE DE GÊNERO NA AGRICULTURA FAMILIAR

A categoria gênero surgiu a partir dos movimentos feministas e 
de suas teóricas, na década de 1980. De acordo com Joana Maria Pedro 
(2005), outros termos eram utilizados antes, como “mulher”, “mulheres” 
e “sexo”. O termo “mulher” foi adotado porque a palavra “homem” era e, 
por vezes, ainda é, usada para designar algo universal, como sinônimo de 
ser humano. As feministas perceberam que essa prática era excludente e, 
por isso, passaram a usar “mulher”. Entretanto, a categoria foi repensada e 
alterada posteriormente. Ocorre que não há apenas uma “mulher”, e sim 
uma pluralidade de formas de ser mulher. Por isso, passou-se a empregar 
a palavra “mulheres”.

O uso da palavra “sexo” nesse contexto também foi questiona-
do. Isso aconteceu, pois, a palavra “sexo” traz a ideia de determinismo 
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biológico, como se existissem comportamentos, habilidades e papeis so-
ciais designados naturalmente para pessoas do sexo feminino ou mascu-
lino (PEDRO, 2005). A categoria gênero passou a ser utilizada, portanto, 
para superar principalmente a ideia de determinismo biológico. Todavia, 
de acordo com Pedro (2005), o objetivo era o mesmo: compreender os 
motivos da subordinação das mulheres, nas mais diferentes sociedades, 
pelos homens.

Neste sentido, em seu texto “Aproximações à teria crítica femi-
nista”, Rosa Bedía (2014, p. 9) explica que

A categoria de gênero, assim como outras noções cunhadas para 
dar conta da posição social de desvantagem das mulheres ao largo 
da história, forma parte de um corpus conceitual, de caráter trans-
disciplinar, e de um conjunto de argumentos construídos já há três 
séculos, cujo objetivo foi revelar os mecanismos e dispositivos que 
criam e reproduzem os espaços de subordinação, discriminação e 
opressão das mulheres em cada sociedade.

Em relação ao conceito de gênero, ressalta-se aquele cunhado 
por Joan Scott (1995, p. 86), que afirmar que: “(1) o gênero é um ele-
mento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 
entre os sexos e (2) o gênero é uma forma primária de dar significado às 
relações de poder.”

Gênero e poder se relacionam nas sociedades, de forma implícita 
ou explícita. A forma como essa relação ocorre indica relações mais ou 
menos desiguais entre homens e mulheres. Em virtude da desigualdade 
construída, há uma estrutura hierárquica caracterizada pela dominação 
masculina e, para que essa ordem seja mantida, é preciso que pareça na-
tural, ou seja, determinada biologicamente (SCOTT, 1995).

Porém, como visto, a desigualdade é construída e não determi-
nada de acordo com o sexo designado ao nascimento. De acordo com 
Vianna e Finco (2009), é possível perceber que essa construção inicia já 
na infância, quando são aprendidos os ideais de feminilidade ou mascu-
linidade. Existem brinquedos, valores e regras específicas para meninos 
e meninas. Assim, a desigualdade vai sendo construída, pouco a pouco, 
tornando-se naturalizada.
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A desigualdade de gênero permeia todos os espaços e relações da 
sociedade, incluindo as relações de trabalho, por meio da divisão sexual do 
trabalho. De acordo com Hirata e Kergoat (2007), existem dois princípios 
que norteiam essa divisão. O primeiro é o da separação do trabalho entre 
atividades consideradas masculinas ou femininas. O segundo é o princí-
pio da hierarquia, visto que o trabalho masculino é considerado superior. 
Essa divisão também busca legitimidade no determinismo biológico.

Em síntese, as autoras (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 599) afir-
mam que a divisão sexual do trabalho é

[...] a forma de divisão do trabalho social decorrente das relações 
sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator prioritário para 
a sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é mo-
dulada histórica e socialmente. Tem como características a desig-
nação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres 
à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos ho-
mens das funções com maior valor social adicionado [...].

A divisão entre trabalho produtivo, considerado masculino, e re-
produtivo, relegado às mulheres, é percebido tanto em contextos urbanos 
quanto rurais. De acordo com Saffioti (1976), o trabalho produtivo das 
mulheres trabalhadoras é desvalorizado na sociedade capitalista, no en-
tanto, não é dispensado, visto que também serve para gerar lucro e manter 
os privilégios das classes dominantes. O trabalho reprodutivo, do mesmo 
modo, se insere na lógica capitalista de forma essencial, visto que é esse tra-
balho não remunerado que garante a reprodução da classe trabalhadora.

No contexto da agricultura familiar, é possível perceber que as 
mulheres, crianças e jovens ocupam uma posição hierarquicamente des-
valorizada e subordinada ao homem, geralmente o marido ou pai. O tra-
balho realizado por essas pessoas é visto como uma ajuda ao marido/pai, 
mesmo quando trabalham tanto quanto ele ou fazem as mesmas ativida-
des (BRUMER, 2004).

O esforço físico, na agricultura familiar, é sempre lembrado para 
justificar o porquê de os homens seres mais valorizados do que as mulhe-
res. No entanto, a realidade aponta que a divisão não é tão simples, visto 
que as mulheres, em geral, executam todo tipo de trabalho que se faça 
necessário no cotidiano, mesmo quando é um trabalho “pesado”. Quando 
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alguma tarefa é mecanizada, o que faz com que exija menos força, ela 
passa a ser exercida pelos homens. Por exemplo, é muito difícil ver uma 
mulher dirigindo um trator; mas é corriqueiro vê-las capinando com a 
enxada (NOBRE, 1998).

A diferenciação entre trabalho “leve” e “pesado” é, de fato, muito 
presente na agricultura familiar. Ao estudar sobre mulheres em contex-
tos rurais em estados de diferentes regiões do Brasil, Maria Ignez Paulilo 
(1987) identificou que o que define se o trabalho é “leve” ou “pesado” é 
quem o realiza, e não a natureza do trabalho em si. Deste modo, o traba-
lho é considerado “leve” quando é executado por mulheres e crianças, e 
“pesado” quando é de responsabilidade dos homens. A autora constatou, 
ainda que um trabalho considerado “leve” em um determinado local po-
deria ser considerado “pesado” em outra região, confirmando que se trata 
de uma divisão influenciada pela desigualdade de gênero.

O trabalho exercido pelas mulheres na agricultura familiar, ape-
sar de extremamente importante, por vezes sequer é visto como trabalho 
e, sim, uma mera “ajuda”. Essa realidade traz consequências futuras que 
vão além da desvalorização diária do trabalho. Uma dessas consequên-
cias é o não recebimento de herança dos pais, reforçando a dependên-
cia em relação aos homens (pai, marido ou filho) (SILVA; SCHNEIDER, 
2010). Isso acontece, conforme Maria José Carneiro (2001), porque nas 
regiões de colonização alemã e italiana, como é o caso do sul catarinense, 
a sucessão rural é determinada pelo trabalho na propriedade. Assim, só 
herda terra quem nela trabalha. As mulheres também trabalham, porém, 
o trabalho não é reconhecido, justamente por ser considerado uma ajuda.

É possível perceber que a desigualdade de gênero presente na 
agricultura familiar, e nas sociedades em geral, gera inúmeros obstáculos 
durante toda a vida da mulher. Essa desigualdade é um obstáculo para a 
efetivação dos direitos humanos das mulheres. De acordo com Tedeschi 
e Colling (2014), a desigualdade de entre homens e mulheres presente 
ainda nos dias de hoje representa uma afronta à igualdade proposta com 
a positivação dos direitos humanos. Tal igualdade está prevista, inclusive, 
na atual Constituição Federal brasileira. A reivindicação dos direitos das 
mulheres ocorre porque estas nem sempre foram consideradas sujeitos 
de direitos, apenas como filhas ou esposas desses sujeitos.
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Portanto, ao pensar e um outro modo de produção e de vida no 
campo – como propõe a agroecologia – é preciso também buscar a equi-
dade de gênero, para que seja possível a efetivação dos direitos humanos 
das mulheres. Para tanto, uma perspectiva feminista deve ser adotada, 
pois não basta apenas identificar que a desigualdade de gênero existe, é 
preciso superá-la.

 3. AGROECOLOGIA E FEMINISMO

Como visto, a desigualdade de gênero ainda é uma realidade nas 
mais diversas sociedades, não sendo diferente no meio rural. Existem ou-
tras problemáticas que podem ser percebidas na realidade agrária, como 
a desigualdade de classes, de raça e a degradação ecológica. Esses proble-
mas, embora atuais, possuem raízes antigas. De acordo com Pádua (2002), 
a invasão e colonização da América Latina foi um processo extremamente 
violento, construído a partir de intensa exploração humana e ambiental.

Ao lembrar os acontecimentos que caracterizaram a chamada 
Revolução Verde, é possível perceber que a mesma lógica se mantém na 
história recente. A Revolução Verde foi implantada no Brasil na década 
de 1960 e representou mais uma etapa do processo histórico de avanço do 
capital sobre o meio rural (ANDRADES; GAMINI, 2007).

As condições que possibilitaram a industrialização da agricultura 
surgiram ao final da Segunda Guerra Mundial e não se limitam apenas 
às técnicas, mas também a variáveis sociais, econômicas e políticas. No 
Estados Unidos, grandes empresas privadas perceberam que o campo se-
ria o espaço ideal para o avanço do capitalismo, sobretudo porque, com o 
final da guerra, precisavam encontrar uma forma de destinar suas produ-
ções. Essas empresas, que alimentam a indústria bélica dos EUA, passam 
a produzir e incentivar o uso de agrotóxicos e sementes geneticamente 
modificadas. (ROSA, 1998)

Além dos agrotóxicos e das sementes modificadas, intensificou-se 
a produção de maquinário para o trabalho rural. Esses três componentes 
formaram o pacote tecnológico que seria vendido em inúmeros países – 
deixando muitos pequenos produtores com grandes dívidas. A promessa 
de aumento da produção e fim da fome mundial era o argumento político 
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e ideológico utilizado para conferir legitimidade ao modelo industrial de 
agricultura. A realidade é que, até a presente data, ainda existem inú-
meros seres humanos passando fome. É possível reconhecer que houve 
aumento da produção, mas é urgente que essa questão seja contemplada 
a partir de um olhar crítico e que questione quem recebe os benefícios 
e quem suporta os danos desse modelo de exploração. (ANDRADES; 
GAMINI, 2007)

Pode-se perceber que a chamada Revolução Verde não teve uni-
camente um caráter técnico e neutro. O cenário mundial, em época de 
Guerra Fria, caracterizava-se pela polarização de ideais. Já nas terras bra-
sileiras, a ditadura militar perseguia os opositores ao regime. É sabido 
que o campo brasileiro viveu momentos de grande agitação no período 
anterior ao golpe de 1964, em virtude das organizações que ficaram co-
nhecidas como Ligas Camponesas. No Brasil, a Revolução Verde também 
teve o intuito de desarticular tais movimentos (MONTENEGRO, 2004). 
Nesse cenário, o governo ditatorial foi um instrumento para a concre-
tização dos interesses dos Estados Unidos no contexto rural do Brasil 
(VIANA JÚNIOR, 2020).

A implantação desse modelo no Brasil gerou inúmeros danos so-
ciais, sobretudo para os trabalhadores pobres do campo. A concentração 
fundiária e de renda aumentou, beneficiando poucos grandes produtores 
e aprofundando a desigualdade de classes. Os modos de vida das comu-
nidades tradicionais camponesas foram marginalizados e considerados 
atrasados. O endividamento e a exploração do trabalho foram tão inten-
sos que centenas de trabalhadores rurais passaram a engrossar as filas do 
êxodo rural (ANDRADES; GAMINI, 2007).

Os danos ambientais também foram notórios. Poluição atmos-
férica, erosão do solo, perda da biodiversidade e outras tantas questões. 
O desequilíbrio ecossistêmico gerado, no entanto, não está desvinculado 
das desigualdades sociais. Esses danos são suportados de forma mais in-
tensa pelos grupos em situação de maior vulnerabilidade na sociedade 
(ACSELRAD; MELO; BEZERRA, 2009), como os membros da classe tra-
balhadora, especialmente as mulheres e as pessoas negras.

Os danos socioambientais causados impulsionaram o surgimen-
to de muitas formas de resistência e buscas por alternativas para a vida 
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no campo. De acordo com Caporal e Costabeber (2004), diferentes pro-
postas surgiram para contrapor o modelo industrial e hegemônico de 
agricultura, com diferentes nomes, como agricultura orgânica, biológica, 
biodinâmica, permacultura, ecológica, natural, entre outras. Cada um 
com normas, princípios e técnicas específica.

Porém, essas correntes não conseguiram resolver os problemas 
existentes no campo que, como visto, são socioambientais. Então, ao final 
da década de 1970, o conceito de agroecologia passou a ser utilizado para 
unificar essas diferentes formas de pensamento (MOHR; MOHR, 2017) 
e passou a ser uma ciência que “vai além da aplicação dos conceitos e 
princípios da ecologia ao manejo de agroecossistemas, na busca de mais 
sustentabilidade na agricultura” (CAPORAL; PETERSEN, 2012, p. 65).

Neste sentido, Caporal e Costabeber (2004, p. 13) explicam que

[...] quando se fala de Agroecologia, está se tratando de uma 
orientação cujas contribuições vão muito além de aspectos mera-
mente tecnológicos ou agronômicos da produção, incorporando 
dimensões mais amplas e complexas, que incluem tanto variáveis 
econômicas, sociais e ambientais, como variáveis culturais, políti-
cas e éticas da sustentabilidade.

Portanto, a agroecologia não é apenas um modo de produção, 
mas também um modo de vida, baseado principalmente nos costumes 
das comunidades tradicionais. É também uma forma de resistência ao 
modelo hegemônico da agricultura industrial, também chamada de agro-
negócio, que viola direitos humanos e causa destruição ecológica. Essa 
forma de vida exige relações mais igualitárias e respeitosas entre os seres 
humanos e destes com a natureza (CINELLI, 2016).

Nesse contexto, a desigualdade de gênero deve ser uma preo-
cupação do movimento agroecológico.  Assim, o feminismo pode con-
tribuir muito para o desenvolvimento da agroecologia. De acordo com 
Siliprandi (2009, p. 271-272), “a agroecologia não cumprirá seus propósi-
tos de ser uma teoria e um modelo para a ação emancipatória dos campo-
neses, se não se ocupar também, teórica e praticamente, do enfrentamen-
to às questões da subordinação das mulheres agricultoras.”
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Ganha espaço nessa discussão uma construção recente – ou 
apenas nomeada recentemente – no contexto brasileiro: o feminismo 
camponês. Em seu artigo “Que feminismo é esse que nasce na horta?”, 
Paulilo (2016), argumenta que é uma grave lacuna estudar os diferentes 
feminismos existentes no mudo e esquecer a contribuição das mulhe-
res do campo. Além das questões de gênero, muitas mulheres do campo 
têm chamado atenção para a desigualdade de classes, a pobreza e a fome, 
tanto em contextos rurais quanto urbanos. Nessas lutas, denunciam a 
expansão do uso das sementes crioulas e as multinacionais que as pro-
duzem. Defendem o uso das sementes crioulas e uma forma saudável e 
sustentável de produzir alimentos. Suas lutas são em defesa das mulheres 
do campo, mas vão além: buscam mudanças estruturais na sociedade e 
melhores condições de vida para todos.

Dizer que esse feminismo “nasce na horta” é também dizer que 
ele parte da realidade diária das mulheres, do trabalho rural que exercem 
e constantemente é desvalorizado. Paulilo (2016) segue dizendo que os 
conceitos elaborados no âmbito dos feminismos urbanos nem sempre 
conseguem explicar as práticas e bandeiras do feminismo camponês. 
Nesse cenário, é preciso compreender que o feminismo camponês não 
precisar “evoluir” para ser como os feminismos urbanos; são feminismos 
diferentes, apenas.

Deste modo, verifica-se que a agroecologia é um modo de pro-
dução e, em sentido mais amplo, um modo de vida que se coloca em 
contraponto ao agronegócio e pode ser uma alternativa para garantir me-
lhores condições de vida no campo, buscando resolver os danos socioam-
bientais deixados pela Revolução Verde e seu modelo de produção. No 
entanto, a agroecologia precisa também considerar as ideias feministas, 
especialmente do feminismo camponês, visto que deste modo a luta por 
equidade de gênero no campo terá maior eficácia.

 4. MULHERES, AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA NO   
 SUL CATARINENSE

A emergência da expressão “agricultura familiar”, no Brasil, 
ocorreu na década de 1990. Nesse período, ocorreu a efervescência de 
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movimentos liderados pelo sindicalismo rural ligado à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), diante das difi-
culdades enfrentadas por pequenos produtores na época, como falta de 
crédito agrícola e queda dos preços dos produtos (SCHNEIDER, 2003).

Outro acontecimento que marcou e legitimou a categoria foi a 
criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF), em 1996. O PRONAF surgiu como resultado das lutas trava-
das pelo sindicalismo rural desde o início dos anos 1990 e com o objeti-
vo de possibilitar crédito e apoio institucional aos pequenos produtores, 
visto quer esses vinham sendo excluídos das políticas públicas e, por isso, 
encontravam obstáculos para a continuidade do trabalho rural. A criação 
desse programa impulsou o sindicalismo rural brasileiro, sobretudo no 
Sul e no Nordeste, para continuar buscando a valorização da categoria e a 
criação de políticas públicas específicas (SCHNEIDER, 2003).

De acordo com a Lei 11.326/2006, que define as diretrizes para 
a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreen-
dimentos Familiares Rurais, para ser considerado agricultor familiar é 
preciso reunir os seguintes requisitos: deter área rural de até 4 módulos 
fiscais, desenvolver as atividades no estabelecimento utilizando majorita-
riamente mão-de-obra familiar, ter percentual mínimo da renda familiar 
como fruto das atividades realizadas no estabelecimento rural e, por fim, 
dirigir o estabelecimento com a família (BRASIL, 2006).

O Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2019) calculou que 77% 
os estabelecimentos rurais brasileiros são caracterizados como agricultu-
ra familiar, ocupando apenas 23% da área total de estabelecimentos agro-
pecuários do Brasil. Em Santa Catarina, chega a 78% a porcentagem de 
estabelecimento ligados à agricultura familiar. Essa predominância tam-
bém ocorre na região sul do estado.

Como é possível perceber, a agricultura familiar possui presença 
marcante no estado. No entanto, muitas famílias adotam a forma con-
vencional de desenvolver as atividades, ou seja, o modelo da Revolução 
Verde. Essa realidade é preocupante pois, entre suas problemáticas, des-
taca-se o intenso uso de agrotóxicos que causa muitos danos à saúde hu-
mana e ao meio ambiente (CARNEIRO et al, 2015). É preciso, portanto, 
pensar alternativas para o contexto rural catarinense, de modo que possa 
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ser garantida a valorização e segurança do trabalho das famílias agricul-
toras e o equilíbrio ecossistêmico.

 Nesse contexto, o Núcleo Serramar da Rede Ecovida de Agroeco-
logia tem chamado atenção pela sua presença na região sul de Santa Cata-
rina. Na realidade, a abrangência da Rede é maior, visto que inclui os três 
estados da região sul do Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pa-
raná). De acordo com Perucchi et al. (2020, p. 2), a Rede Ecovida é “uma 
articulação entre grupos e associações de agricultores agroecológicos, 
ONGs, grupos de assessoria, cooperativas de consumidores, pequenas 
unidades de transformação e comercialização de produtos ecológicos”.

A Rede se formou, oficialmente, em 1998, sendo resultado de ini-
ciativas de ONGs e organizações de agricultores do sul do Brasil. Existem 
algumas instâncias de organização: produtor, família, grupo, núcleo re-
gional e uma coordenação composta por representantes dos estados que 
tem função deliberativa. Cada âmbito possui seus espaços de discussões 
e tomadas de decisão, como: reuniões dos grupos de produtores, reuniões 
de núcleos, plenárias estaduais, plenária geral e o Encontro Ampliado, 
que é o espaço maior de encontro e é realizado a cada dois anos (REDE 
ECOVIDA, 20--).

Como visto, na região sul de Santa Catarina há a atuação do Núcleo 
Serramar. Este núcleo possui cerca de 50 famílias produtoras e sua consti-
tuição foi formalizada em 2013, apesar de ter iniciado no início dos anos 
2000 (PERUCCHI; SCHREINER; MIRANDA, 2020). O trabalho realizado 
pelas famílias do núcleo é extremamente importante tanto para a geração 
de renda e valorização do trabalho, quanto para a conservação ambiental, 
visto que a produção acontece com base nos princípios da agroecologia.

Em estudo sobre famílias agricultoras na região sul catarinense, 
ainda que não necessariamente ligadas à agroecologia, Salvaro e Estevam 
(2017) perceberam que mudanças no modo de produção podem alterar 
a divisão sexual do trabalho, mas isso não significa, obrigatoriamente, a 
eliminação total das desigualdades de gênero, que ainda estão presentes 
na região como um todo. No entanto, é possível dizer que essas mudanças 
podem abrir caminho para discussões e novas formas de organização.

Nesse contexto, a Rede e o Núcleo mencionados entendem a 
agroecologia também como um modo de vida, ou seja, vai muito além 
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da simples alteração de técnicas de manejo. Entre os princípios elenca-
dos pela Rede, destaca-se a oposição às diferentes formas de explora-
ção e opressão, como econômica, política, social, de gênero e geração 
(REDE ECOVIDA, 20--). No Núcleo, de forma mais específica, Perucchi, 
Schreiner e Miranda (2020, p. 2) aponta que “processo de organização do 
Núcleo, tem se buscado construir a paridade de gênero nas participações, 
tomadas de decisões, na delegação de funções e espaços de direção”.

O lema “Sem feminismo, não há agroecologia” tão difundido por 
movimentos feministas de mulheres do campo, apareceu pela primeira 
vez em um Encontro Ampliado da Rede Ecovida em 2017. No encontro, 
as mulheres partilharam as discussões realizadas no Grupo de Trabalho 
sobre Gênero, presente na Rede Ecovida desde 2002, quatro anos após 
a criação da Rede. Entre as falas, destacou a importância do incentivo à 
participação das mulheres em todas as instâncias da Rede, a ampliação 
de discussões sobre questões raciais e a inclusão de um tópico sobre vio-
lência de gênero e outras violações de direitos humanos como motivo 
para exclusão do infrator da Rede (DIONÍSIO; COMANDOLLI, 2017). 
Esse tópico foi incluído no Manual de Procedimentos da Rede em 2018 
(REDE ECOVIDA, 2018).

A participação das mulheres e o questionamento da desigualdade 
de gênero são visíveis, portanto, na organização e nos encontros da Rede. 
Marcando esse processo, em 2019 aconteceu o I Encontro de Mulheres da 
Rede Ecovida de Agroecologia, no município de Erechim, no Rio Grande 
do Sul. O lema “Sem feminismo, não há agroecologia”, que se torna cada 
vez mais presente nos espaços da Rede, também foi ouvido diversas vezes 
no encontro mencionado (CEPAGRO, 2019).

Com as discussões realizadas no encontro, as mulheres perce-
beram que há uma grande diversidade de situações no interior da Rede: 
alguns grupos de produtores são majoritariamente compostos por mu-
lheres, mas em outros grupos elas quase não participam; há casos de 
violência contra agricultoras e coordenadoras, e há casos de paridade de 
gênero nas coordenações. Diante dessas realidades, as participantes de-
cidiram que é preciso seguir estimulando a participação das mulheres, 
bem como fortalecer as discussões sobre gênero e feminismo, incluindo 
os homens (CEPAGRO, 2019).
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É possível perceber o protagonismo das mulheres na ampliação 
dos debates de gênero e feminismo na Rede. Na realidade, o protagonis-
mo das mulheres não se resume à essas discussões, mas trata-se se um 
protagonismo na própria agroecologia. Pezente (2017), ao estudar famí-
lias de agricultores do sul catarinense, ligadas ao Núcleo Serramar, perce-
beu o protagonismo das mulheres na decisão para a transição agroecoló-
gica. Perucchi, Schreiner e Miranda (2020), indo um pouco além, destaca 
o protagonismo das mulheres no Núcleo Serramar e no fortalecimento 
da agroecologia na região do sul catarinense, onde elas estão construindo 
uma identidade coletiva.

Essa trajetória, rumo à equidade de gênero no meio rural da re-
gião do sul de Santa Catarina, encontra também muitos desafios. O ma-
chismo, além de ser um problema antigo, está presente em diversos âmbi-
tos da sociedade, não apenas no meio rural. A união entre agroecologia e 
feminismo pode contribuir para a transformação dessa realidade. Cientes 
dos obstáculos, as mulheres agricultoras agroecológicas do sul catarinen-
se – e da Rede Ecovida como um todo - seguem buscando a construção 
de relações equitativas entre as pessoas.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A desigualdade de gênero ainda é um problema a ser enfrentado 
nas mais diferentes sociedades, influenciando nas relações de trabalho 
a partir da divisão sexual do trabalho. Essa desigualdade representa um 
verdadeiro obstáculo à efetivação dos direitos humanos das mulheres. 
Não é diferente no meio rural. Na agricultura familiar, a divisão sexual 
do trabalho também acontece e estabelece a desvalorização ou mesmo 
invisibilidade do trabalho desenvolvido pelas mulheres.

Além da desigualdade de gênero, é possível perceber outras for-
mas de exploração e opressão no campo, como aquelas relacionadas à 
desigualdade de classe, raça e à degradação ambiental. Essas problemáti-
cas, já antigas, foram intensificadas com a chegada da Revolução Verde. 
A busca por alternativas tornou-se urgente para garantir o equilíbrio eco-
lógico e condições de vida digna aos trabalhadores do campo. É nesse 
cenário que surge a agroecologia, com a proposta de ser um modo de 
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produção e de vida ambientalmente sustentável e socialmente justo. No 
entanto, a agroecologia não atingirá o objetivo de alcançar a justiça social 
se não se preocupar com a desigualdade de gênero e as consequentes vio-
lações de direitos enfrentadas pelas agricultoras.

Ao olhar para a região sul de Santa Catarina, especificamente 
para o meio rural, é possível notar que a realidade é semelhante, tan-
to nos problemas enfrentados quanto na construção da agroecologia 
como uma alternativa. Na região, chama atenção a atuação do Núcleo 
Serramar de Agroecologia que, por sua vez, faz parte da Rede Ecovida de 
Agroecologia, uma organização presente nos três estados do sul do Brasil.

Já nos primeiros anos da trajetória da Rede e desde a criação do 
Núcleo Serramar a preocupação com a equidade de gênero esteve presen-
te. Atualmente, a Rede possui um grupo de trabalho sobre gênero, que 
impulsiona essas discussões. Nos encontros mais recentes, a discussão 
sobre a ligação entre agroecologia e feminismo tem aparecido de forma 
mais intensa. Outro acontecimento recente foi a inclusão da possibilida-
de de exclusão da Rede para a pessoa que cometer violência de gênero ou 
outra forma de violação de direitos humanos.

Verifica-se o protagonismo das mulheres na transição agroeco-
lógica e na construção da agroecologia na região estudada. O amadure-
cimento e ascensão de discussões sobre gênero e feminismos, incluindo 
as questões ligadas ao feminismo negro e camponês, são também frutos 
do protagonismo das mulheres do Núcleo e da Rede como um todo. A 
luta por equidade de gênero no campo não está acabada, posto que ainda 
existem desafios. O machismo está enraizado na sociedade há muito tem-
po, não sendo possível apagá-lo com ações imediatas. Mas, certamente, 
é possível desconstruí-lo a partir de uma atuação feminista cotidiana e 
coletiva. Para que seja possível a garantia de direitos humanos às mulhe-
res do campo, faz-se necessária, como já identificado pelas próprias mu-
lheres da Rede, a continuidade e ampliação da participação das mulheres, 
bem como das discussões sobre gênero e feminismos.
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 ANÁLISE SOBRE A MARCHA DAS MARGARIDAS 
E SEUS REFLEXOS NO DESENVOLVIMENTO DA 
AGROECOLOGIA EM GOIÁS ENTRE OS ANOS  
DE 2015-2019

Helga Maria Martins de Paula1

Cláudia Cristina do Nascimento2

 INTRODUÇÃO

A Marcha das Margaridas (MM) é um movimento social das mu-
lheres do campo, da floresta e das águas que visa promover a ampliação 
do alcance das pautas de luta pela terra em todas as suas determinantes, 
por meio da centralidade dos acúmulos históricos das mulheres do cam-
po, da floresta e das águas, com consequente reconhecimento político, 
na disputa de categorias centrais como agroecologia, reforma agrária e 
combate ao machismo no campo. É construída por intermédio de ação 
política, processo formativo e debate, além de mobilização social desem-
penhada pelas trabalhadoras rurais brasileiras.

Esse movimento é coordenado pela Confederação Nacional de 
Trabalhadores Rurais e Agricultoras Familiares (CONTAG) com pre-
sença nos 26 (vinte e seis) estados e Distrito Federal contando também 
com mais de 4 mil sindicatos associados. A formação da MM consiste 
em parcerias com organizações internacionais que lutam pela inserção 

1 Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB), 
Professora Adjunta de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ) e do Programa 
de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (UFG)

2 Mestranda em Direito Agrário no Programa de Mestrado em Direito Agrário da 
Universidade Federal de Goiás.
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da mulher campesina na sociedade, além dos movimentos feministas e 
de mulheres trabalhadoras, associações e sindicatos.

Margaridas é uma denominação às mulheres trabalhadoras do 
campo, da floresta e das águas, que marcham juntas em busca de digni-
dade por serem mulheres e por uma vida melhor a partir de experiên-
cias de luta e vida no campo. No início se denominavam como traba-
lhadoras rurais, posteriormente, em 2007 modificaram para “mulheres 
do campo e da floresta”. E, somente, em 2015, se intitularam também 
como “mulheres das águas”. Desse modo, consideram-se margaridas: 
jovens, idosas, mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, pescado-
ras, extrativistas, quebradeiras de coco, assentadas da luta pela refor-
ma agrária, agricultoras familiares, camponesas, enfim, mulheres cujas 
vidas estão relacionadas ao campo seja por seu trabalho seja por sua 
vivência e saberes3.

A Marcha tem por escopo fortalecer pautas como reforma agrá-
ria, a agricultura familiar, agroecologia, o bem viver, e também o combate 
a todas as formas de exploração, opressão e violência contra as mulhe-
res, seus corpos, seu trabalho e seus territórios, pautas estas focadas na 
vida humana e no respeito ao meio ambiente, à diversidade racial, étnica 
considerando os saberes repassados de geração em geração e, também, 
a cultura no campo, rompendo laços com a lógica do modelo capitalista 

3 Antes de prosseguir, insta mencionar o motivo pelo qual a Marcha das Margaridas 
possui esse nome. Trata-se uma homenagem à Margarida Maria Alves, uma traba-
lhadora rural, 40 anos, casada, mãe e, rompendo com padrões patriarcais de gênero 
e oligárquicos da sociedade brasileira, ocupou, por cerca de 12 anos, o cargo da 
presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba. 
A atuação da líder sindical Margarida Alves foi de resistência e luta pelos direitos 
das trabalhadoras e trabalhadores rurais, motivo pelo qual se tornou influente na 
região. Tal fato fez com que ela recebesse muitas ameaças para se retirar do cargo de 
liderança do sindicato, pois incomodava os fazendeiros e patrões no interior parai-
bano. Apesar disso, a líder sindical resistiu a essa situação e continuou a lutar contra 
as injustiças e por buscar direitos visando a igualdade entre homens e mulheres, 
reforma agrária, dentre outras causas pautados pelos seus ideais libertários. E, por 
essas razões, foi assassinada em 12 agosto de 1983. A postura de Margarida Alves 
tornou-se um símbolo de luta, denúncia e resistência sobre as injustiças no campo. 
Logo, seu nome se tornou um ícone nacional respeitado por mulheres e homens do 
meio rural que se encontram em Brasília, a cada quatro anos, para marchar juntas 
e juntos cuja inspiração pauta-se na paz, justiça e igualdade no campo e na cidade. 
(SILVA, 2015)
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de produção e patriarcal aspirando a garantia da soberania alimentar e o 
fortalecimento da agricultura familiar.

O cenário desse movimento feminista é o ambiente rural, local 
onde vivem e trabalham as margaridas. Na visão clássica, o campo é o 
lugar oposto ao espaço urbano e, muitas vezes, correlacionado à ideia de 
atraso, simplicidade e carência socioeconômica, cultural e política. Essa 
perspectiva tornou-se um esteio para sustentar o latifúndio e a imple-
mentação e desenvolvimento do agronegócio, desmatamento das flores-
tas, concentração de terras e renda, exploração da mão de obra das tra-
balhadoras e trabalhadores do campo, ameaça à biodiversidade, dentre 
outros aspectos.

No decorrer da história, o governo brasileiro tem adotado uma 
política cujo paradigma de desenvolvimento no meio rural se coaduna 
com o fortalecimento de um modelo que explora os recursos naturais, 
mercantiliza a vida, superexplora as trabalhadoras, promove e financia o 
cultivo de monoculturas para exportação; garante e mantém o poderio 
dos latifundiários e da concentração de terras por meio de instrumen-
tos estatais que se vinculam às facilitações dadas às multinacionais da 
agroindústria, entre outros fatores que estão em ritmo de colaboração 
com o avanço do capitalismo no campo e a continuidade da moderni-
zação conservadora que amalgama setores da burguesia local a partir da 
ordem do capitalismo periférico dependente.

Percebe-se, assim, que o modo de produção capitalista e a desigual-
dade de gênero no campo se fortaleceram com a coligação entre agroin-
dústria, setor financeiro e acumulação de terras, apartando a ampliação de 
direitos para aqueles que vivem e trabalham no campo, naquilo que pode 
ser denominado como expropriação secundária: para que se mantenha a 
produção/circulação do capital sob a égide do capitalismo periférico de-
pendente, aprofundam-se as formas de exploração de recursos naturais e 
seres humanos, e, como consequência, são retirados alguns direitos sociais 
frutos de conquistas históricas. A manutenção do patriarcado implementa 
e reproduz a divisão sexual e social do trabalho, sendo sustentáculo do 
capitalismo. As mulheres sofrem com a exploração e opressões de maneira 
estrutural, o que reflete no aumento do índice de pobreza no meio rural, 
bem como nas relações de trabalho e vida precárias.
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 1. MARCHA DAS MARGARIDAS: LUTAS E RESISTÊNCIAS

A Marcha das Margaridas é um movimento social feminista cons-
tituído de uma ação estratégica para inserção das mulheres do campo, da 
floresta e das águas, bem como suas pautas, na agenda de luta pela terra 
desde a práxis feminista campesina. Ela integra a agenda permanente do 
Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais – MSTTR 
como também de outros movimentos de mulheres no país. (CARTILHA 
DAS MARGARIDAS, 2019)

Em 2000, ano de sua primeira edição, a Marcha revelou notável 
capacidade de organização e mobilização. Os alicerces de sua constituição 
são sustentados pelo seu caráter formativo de luta, resistência, denúncia e 
pressão, mas também de proposição, diálogo acerca da conjuntura políti-
ca e socioeconômica. Esse evento é conhecido tanto no âmbito nacional 
quanto no meio internacional, mormente na América Latina como uma 
efetiva ação de mulheres. A inauguração da Marcha das Margaridas foi 
delineada a contar da adesão à Marcha Mundial das Mulheres e desem-
penhada durante o segundo mandato do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso (1999 a 2003). (CARNEIRO, 1994)

Uma característica marcante dessa Marcha é o enérgico caráter 
de denúncia sobre o pensamento e a estrutura do neoliberalismo adotado 
no governo FHC que fora pronunciado pelas trabalhadoras rurais por 
meio da pauta de reivindicações. Esse ponto de partida foi algo tão sig-
nificativo para as margaridas que influenciou as demais edições. Assim, 
em 2003, grande parte das reivindicações apresentadas no ano 2000 com-
punha novamente a pauta daquele ano. Já em 2007, as propostas foram 
ampliadas visando garantias fundamentais para repensar e readequar o 
papel das mulheres na sociedade a partir da luta por igualdade para al-
cançar um espaço de equilíbrio e justiça social. Em 2011, a Marcha obte-
ve maiores conquistas por meio de negociações com o governo federal. 
(CARNEIRO, 1994)

A cada edição a Marcha tem um lema lançado como ponto prin-
cipal a ser anunciado e discutido com a sociedade, o movimento social é 
aberto a todos aqueles que contribuem politicamente com o debate sobre 
a mulher rural no seio da coletividade brasileira. Outro ponto relevante 
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é que a cada edição, o número de margaridas aumentava, ou seja, a cons-
cientização da mulher do campo estava se despertando desde a luta pelos 
seus direitos e alcance pelas garantias constitucionais e infraconstitucio-
nais. (CARNEIRO, 1994)

Desse modo, em 2000, a Marcha realizou-se sob o lema “2000 
razões para marchar: contra a fome, a pobreza e a violência sexista” com 
a participação de 20 mil mulheres. Já em 2003 o número de participantes 
dobrou com a epígrafe “2003 Razões para Marchar contra a fome, a po-
breza e a violência sexista”. O lema de 2007 foi “2007 razões para marchar 
contra a Fome, a Pobreza e a violência sexista” com a participação de 70 
mil mulheres em 2007. Posteriormente, em 2011, o número de integran-
tes era de aproximadamente 100 mil mulheres cujo emblema dizia “2011 
Razões para Marchar por desenvolvimento sustentável com justiça, auto-
nomia, igualdade e liberdade”. (AGUIAR; 2015)

Os objetivos das margaridas estão centrados em fortalecer e 
ampliar a organização, mobilização e formação sindical e feminista das 
mulheres trabalhadoras rurais; validar o papel da mulher do campo, das 
florestas e das águas com o protagonismo que lhe é inerente, além de 
dar maior visibilidade à contribuição econômica, política e social às tra-
balhadoras da sociedade de classe na construção de um meio ambiente 
rural direcionado para a sustentabilidade da vida humana e na agroe-
cologia; denunciar por meio de luta e resistência contra todas as formas 
de violência, exploração e discriminação contra as mulheres, no sentido 
da construção da igualdade; protestar contra as causas estruturantes da 
insegurança alimentar e nutricional que precisam ser enfrentados para a 
garantia do direito humano à alimentação adequada e da soberania ali-
mentar; dentre outros. (CARNEIRO, 1994)

Após essa contextualização, em 2015, ante a mais uma edição da 
Marcha, as margaridas se posicionaram em solidariedade à presidente, 
reeleita, Dilma Rousseff que sofria ameaças de impeachment. O cenário 
político estava em crise e o lema era de reafirmação “Margaridas seguem 
em marcha – por desenvolvimento sustentável, com democracia, justiça, 
autonomia, igualdade e liberdade”.

A quinta edição da Marcha está centrada no desenvolvimento 
sustentável como um modelo de implementar justiça social no campo 
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para as mulheres. Ou seja, o modelo pautado no agronegócio e no lati-
fúndio representa o antagonismo do que se realmente é necessário para 
melhorar a qualidade de vida rural, uma vez que é excludente e insus-
tentável social, econômica e política e ecologicamente, pois para existir 
essa política centralizadora requer subsídios públicos, incentivos fiscais, 
recursos financeiros, proteção legislativa e normativa, além do apoio de 
instituições públicas para consolidar o padrão agroexportador do agro-
negócio. (AGUIAR; 2015)

O agronegócio representa mais do que negócios da agroindústria, 
significa uma concepção ideológica de desenvolvimento para o campo. 
Outrossim, é gerido por grupos econômicos nacionais e transnacionais 
que visam produzir em locais nos quais a obtenção de lucro é maior para 
alcançar vantagens competitivas no mercado internacional e deixando as 
demandas e interesses nacionais sem garantia de soberania e segurança 
alimentar. (SILVA, 2008)

A mercantilização dos bens da natureza como terra, água, se-
mentes, florestas é uma das diretrizes que o agronegócio utiliza para 
aumentar a competitividade entre as empresas. Dessa forma, os grupos 
econômicos da agroindústria direcionam a lógica de mercado para a pro-
dução de commodities transformando os bens e direitos pela produção 
de alimentos em uma oportunidade de lucro, precificando a natureza e 
conservação do meio ambiente. Essa tática produtiva do capital no cam-
po aumenta a dependência por pacotes tecnológicos, insumos químicos, 
agrotóxicos, sementes transgênicas e mecanização na lavoura e pecuária. 
Tais aspectos interferem no fluxo natural da vida de plantas e animais, 
além de eliminar postos de trabalho. (SILVA, 2008)

Observa-se que o agronegócio é o paradigma sustentado pelo 
modo de produção capitalista no campo no qual se exige uma estrutura 
insustentável, visto que a sua coexistência está ligada a um fluxo cons-
tante de elevação da produção para exportação e a aquisição de lucro. 
Por consequência, a exploração do trabalho no meio rural, expansão das 
fronteiras agrícolas e superexploração dos bens naturais acentuam os 
processos de estrangeirização e acúmulos de terras e provoca a expulsão 
dos povos indígenas e tradicionais dos seus territórios, já que há disputa 
pela terra. Desse fenômeno surge o processo de desterritorialização, uma 
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vez que a exclusão dos povos de seus territórios provoca a ruptura com 
a identidade cultural e os vínculos dos indivíduos entre si e deles com a 
terra. Tal fato é diametralmente oposto em relação aos saberes populares, 
modo de vida e produção no campo interferindo na segurança e sobera-
nia alimentar dos povos. (SILVA, 2008)

É, a partir dessa pauta e desse ponto de observação da realida-
de no campo que a Marcha das Margaridas tenta resgatar a valorização 
do papel da mulher no meio rural com o reconhecimento da agricultura 
familiar interligado ao objetivo estratégico e central de promover a sobe-
rania alimentar com condições dignas de vida e de trabalho. Na agenda 
de 2015, a reforma agrária e a agricultura familiar estão no centro do 
desenvolvimento local, robustecendo o espaço rural em sua diversidade 
socioeconômica, cultural e política que possam atender as demandas de 
produção de alimentos respeitando os princípios e aspectos inerentes à 
segurança e à soberania alimentar.

A proposta das margaridas é implementar o desenvolvimento 
sustentável e solidário no campo alicerçado na igualdade entre as pessoas 
(homens e mulheres) por meio da implementação de políticas públicas 
que assegure um patamar mínimo civilizatório de dignidade e qualidade 
de vida no meio rural. Do mesmo modo, a agenda de 2015 tem por mo-
delo de produção e de organização das relações de trabalho a garantia de 
qualidade de vida e garantia da soberania alimentar bem como a emanci-
pação dos sujeitos políticos do modelo do agronegócio.

Dessa forma, em 2015 a MM teve por objetivo mostrar e valori-
zar a realidade das mulheres trabalhadoras do campo, das florestas e das 
águas, primeiramente, proporcionando visibilidade na sociedade e, no 
segundo momento, conquistar políticas públicas e recursos que atenuem 
e, até mesmo, erradiquem a pobreza, desigualdade, opressão e violência 
no campo e trazendo à tona as tradições, culturas e saberes, a proteção 
da biodiversidade, do patrimônio cultural, genético e dos bens comuns.

Nesse sentido, a Marcha também é um lugar de fala, denúncia e 
combate às opressões, visando a construção de uma sociedade coletiva 
e diversificada que comporte as diversidades entre negras, camponesas, 
jovens, idosas, quilombolas, ribeirinhas, quebradeiras de coco, pesca-
doras, e tantas outras atividades e denominações da mulher rural. Essa 
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heterogeneidade é uma característica que robustece a Marcha, pois o mo-
vimento se torna o palco de todas essas vozes.

A Marcha das Margaridas, sexta edição, ocorreu em 12, 13 e 14 
de agosto de 2019 em Brasília com o lema: margaridas na luta por um 
Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de 
violência. Essa pauta visa a reafirmação e luta já mencionadas e anuncia-
das nas edições anteriores. Malgrado, o atual governo adotar uma postu-
ra de extrema direita e uma plataforma política negacionista em relação à 
história, ciência e à luta de mulheres e demais grupos que visam inserção 
social com a proteção dos direitos humanos, a MM resiste e clama por 
direitos e garantias fundamentais no campo, contra o autoritarismo, o 
patriarcado e o machismo.

A edição de 2019 é lançada como uma reafirmação da agenda de 
2015 e busca na agroecologia, conservação do meio ambiente e valoriza-
ção dos modos de vida no campo, nas florestas e nas águas. O diálogo e 
a construção de estratégias que transformem a vida da mulher rural se 
fortalecem com alianças de diversos movimentos e grupos de mulheres 
comprometidas com esta metamorfose de vida e trabalho.

Outro eixo político lançado na pauta de 2019 se refere à defini-
ção das próprias políticas e estratégias de produção, distribuição e consu-
mo de alimentos. A soberania alimentar é parte integrante da soberania 
popular. A MM defende sua participação nas decisões para a constru-
ção de um país cujas diretrizes assegurem justiça social, econômica, 
política, ambiental e alimentos para todas e todos. (CARTILHA DAS 
MARGARIDAS, 2019)

 2. DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA EM GOIÁS ENTRE OS   
 ANOS DE 2015 – 2019

A cada edição da Marcha das Margaridas há eixos políticos que 
são selecionados e trabalhados no decorrer dos próximos quatro anos se-
guintes. Dentre os vários eixos lançados, vamos analisar os eixos sobre a 
soberania alimentar e a terra, água e agroecologia: pilares de sustentação 
da soberania alimentar do ano de 2015. E da edição de 2019 verificar-se-á 
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sobre os eixos: por terra, água e agroecologia e, também pela autodeter-
minação dos povos, com soberania alimentar e energética.

Primeiramente, na quinta edição da MM reafirma-se a impor-
tância da soberania e segurança alimentar e nutricional como um dos 
principais eixos de suas metas políticas, uma vez que estes princípios 
contribuem para a formação da sistemática questionadora do atual para-
digma alimentar hegemônico traçado no cultivo e produção de commo-
dities, acúmulo de terras, dependência de grandes grupos econômicos. 
(SILVA, 2008)

Posto isso, é importante compreender que tanto a segurança ali-
mentar como a soberania alimentar são propostas que compartilham o 
propósito geral de garantir o direito à alimentação. Tanto a proposta de 
segurança alimentar como a proposta de soberania alimentar destaca-
ram como problemática de partida a feminização da fome e da pobreza 
e a discriminação da mulher, e reivindicaram a necessidade de adotar a 
perspectiva de gênero nas políticas e estratégias. Ambas consideram que 
a eliminação da discriminação da mulher em todos os âmbitos é uma 
condição prévia, tanto para a conquista de segurança alimentar e nutri-
cional das famílias quanto para a soberania alimentar dos territórios e a 
construção de uma nova sociedade (HOJOS; D’AGOSTINI; 2017)

Nesse passo, a segurança alimentar sempre promoveu o controle 
corporativo internacional da alimentação e a conotação do termo tem es-
tado restrita ao âmbito do consumo, ou seja, vem sendo entendida como 
possibilidade e capacidade de compra dos alimentos, mas tem havido 
modificações no que diz respeito ao papel do Estado como garantidor 
do direito à alimentação e aos critérios orientadores das ações. (HOJOS; 
D’AGOSTINI; 2017)

Por outro lado, a soberania alimentar se desenvolve a partir das 
organizações camponesas, indígenas e de pequenos agricultores se pro-
punham a desafiar, de forma coletiva, as condições econômicas e as po-
líticas neoliberais das quais estavam sendo reféns e, em contrapartida, 
pretendiam criar uma nova economia rural, fundamentada no respeito 
dos que habitam e trabalham na terra, fundamentada na reforma agrária, 
na soberania alimentar, no comércio justo e no controle da terra por par-
te dos camponeses. (HOJOS; D’AGOSTINI; 2017)
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Por essa razão, e pelo caráter de denúncia inerente a esse mo-
vimento, as margaridas, na marcha de 2015, fazendo uso do seu lugar 
de fala, denunciam e repudiam os influxos de pobreza no campo e in-
segurança alimentar e nutricional que a lógica do agronegócio gera na 
sociedade. Há nítida violação do direito das pessoas e dos povos a uma 
vida digna, expropriando-os dos seus territórios, e, simultaneamente, a 
exploração das/os trabalhadoras/res do campo, mormente das mulheres.

Malgrado, a mulher tenha um papel de protagonismo na produ-
ção de alimentos e na garantia da soberania alimentar, o capitalismo no 
campo, por meio da superexploração a desvaloriza ao ponto de torná-la 
invisível. Tal fato é inaceitável e a Marcha vai às ruas para denunciar e de-
fender a alimentação como um direito fundamental, bem como declamar 
a soberania dos povos do campo, das florestas e das águas para produzir 
alimentos saudáveis e variados, além do direito das mulheres a uma vida 
digna por intermédio do extrativismo, pesca artesanal, agricultura fami-
liar, dentre outros meios de trabalho no ambiente rural.

Nesse viés, entender a Marcha a partir da apreensão do pensado 
concreto, no movimento de sua construção histórica demonstra ser um 
método de notável eficácia, uma vez que permite não somente a apreen-
são dos dados sobre a mesma, mas a incorporação crítica por meio da 
dialetização, de categorias em disputa (epistemológica/ teórica e polí-
tica). Outrossim, a história do movimento MM é compreendido como 
o núcleo integrador a partir do qual se busca reformular interpretações 
sociais provenientes de outras fontes metodológicas. Inclusive, a respeito 
desse último, busca-se cessar com o raciocínio analógico que atribui às 
categorias de gênero aspectos equivalentes àquelas presentes nas classes 
sociais, procurando-se o deslinde dos requisitos estruturais e funcionais 
do capitalismo. (SAFFIOTI, 2013).

As categorias de gênero são instituídas doravante um status fun-
damental igual, isto é, o sexo. Ao passo que elas estão imersas na coleti-
vidade entrelaçando, desse modo com a divisão desta em classes anta-
gonicamente instalada no sistema produtivo de bens e serviços, o que se 
faz árduo distinguir nelas aquilo que tem gênese em si próprias e o que 
emana da premência de o sistema perpetuar seu padrão de equilíbrio. 
(SAFFIOTI, 2013).
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Nesse sentido, observa-se que o recurso à comparação da con-
dição da mulher em estruturas sociais de tipo distinto auxilia, todavia, a 
subjugar tal adversidade, indicando até mesmo que momento a interio-
rização social da mulher decorre de uma necessidade seja relacionado 
à estrutura do sistema capitalista, ou seja, em relação à persistência de 
uma tradição cultural, na qual o ser feminino representava ser submis-
so tendo em consideração seu emprego racional como recurso para a 
consecução de fins como o permanecer em casa, de uma mão de obra 
que o sistema produtivo dominante não tem capacidade de absorver. 
(SAFFIOTI, 2013).

Ante a esse cenário, a MM na luta por melhorias da condição da 
mulher rural trouxe à tona a agricultura familiar e, consequentemente, 
a promoção da soberania alimentar. Nesse sentido, observa-se que a so-
berania alimentar se refere ao direito e autonomia dos povos e nações de 
defender sua cultura alimentar, bem como as formas de produção, distri-
buição e consumo de alimentos.

Para mais, como exemplo disso, o segundo eixo lançado em 2015 
se refere aos pilares de sustentação da soberania alimentar que são: terra, 
água e agroecologia. É imprescindível reconhecer e impulsionar a luta 
das mulheres pelo direito à terra por meio da Reforma Agrária e a garan-
tia dos direitos territoriais dos povos indígenas e populações quilombolas 
na defesa dos territórios das comunidades tradicionais, como uma via 
estratégica na construção da agroecologia.

A luta das margaridas ao longo do tempo já rende frutos como, 
por exemplo, mais de 70% dos títulos de terra do Brasil possuem titulação 
conjunta. Tal instrumento confirma o reconhecimento da mulher como 
adquirente e proprietária de terras. A MM luta pela revisão dos títulos 
anteriores à obrigatoriedade da titulação conjunta e a inclusão do nome 
das mulheres quando lhe pertencerem a propriedade. Ou, até mesmo, 
nos casos de títulos coletivos, o nome das mulheres deve constar como 
associadas. (CARTILHA DAS MARGARIDAS, 2019)

A agroecologia é um dos pilares da política da MM e constituem 
e atraem os pontos essenciais das pautas reivindicatórias, pois as mulhe-
res são as guardiãs da biodiversidade, das sementes e dos saberes. Trata-
se de um modo de produzir, relacionar, usufruir e dispor na agricultura 
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visando em relações de igualdade entre mulheres e homens e, por sua 
vez, implica em respeito à diversidade de tradições e culturas, além da 
proteção aos bens comuns e à sociobiodiversidade. (CARTILHA DAS 
MARGARIDAS, 2019)

A prática das mulheres por meio da agroecologia ocorre antes 
mesmo da adoção desse nome. Cuida-se de uma relação construída ao 
longo dos anos praticadas pelas gerações passadas (mães, avós, bisavós). 
Além do mais, foi através da resistência dessas mulheres que há existên-
cia de diversidade de sementes, mormente as crioulas. Então, uma ação 
concreta das mulheres rurais é salvaguardar as sementes crioulas, cuidar 
e, sempre que possível, trocá-las em feiras, eventos e quaisquer oportu-
nidades reconhecendo que o papel desempenhado pelas mulheres é de 
garantia a autonomia e garantir qualidade dos alimentos por meio dessas 
sementes sadias.

Desse modo, as mulheres rurais, por meio da agroecologia, usam 
critérios que valorizam o autoconsumo e consumo local de alimentos 
saudáveis (livres de agrotóxicos). Respeita-se, o conhecimento de cultivo 
de plantas medicinais, pois as mulheres valorizam esses saberes de cura e 
restauração do corpo humano por meio dos princípios ativos das plantas. 
(CARTILHA DAS MARGARIDAS, 2019)

Verifica-se que a agroecologia é mais que um conceito, é uma 
mediação para uma outra relação com a terra, os alimentos e o trabalho 
no campo. Assim, um discurso de denúncia e resistência sobre a desi-
gualdade de gênero no campo está ligado a agroecologia porque ambos 
dialogam entre si, uma vez que esses movimentos no campo lutam por 
uma sociedade mais justa com acesso a alimentos para todas e todos.

Assim, o movimento da agroecologia no campo se opõe ao con-
sumo de agrotóxicos e, por isso lançou o Plano Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica, e tem-se, ainda, um projeto lei tramitando no 
Congresso Nacional, que tem o objetivo de reduzir e restringir o uso de 
agrotóxicos, o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos 
que se chama PRONARA cuja implantação é efetivar a alimentação sau-
dável livre de agrotóxicos. (CARTILHA DAS MARGARIDAS, 2019).

Percebe-se que na agenda de 2019 há uma continuidade da pauta 
levantada na edição anterior. O foco da MM permanece na viabilização de 
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projetos de vida coletivos estimulada por produção saudável de alimen-
tos. Busca-se o direito à água que é fundamental para produção, cultivo e 
à vida e a formação da agroecologia como um modo de vida no campo.

Por outro lado, hodiernamente, observa-se que a omissão estatal 
e a ausência de compromisso governamental se confirmam pela desarti-
culação nas políticas de reforma agrária, desestímulo à agroecologia, pro-
jetos e leis que promovem a mineração e energia sem a devida proteção 
do meio ambiente e preservação do ecossistema. A Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) informa que, em 2017, foram registrados 71 homicídios 
decorrentes de conflito por terra no país, haja vista a imposição e coerção 
sobre as terras indígenas, quilombolas, camponesas, florestas, em especial 
a floresta amazônica para a ampliação do agronegócio com o argumento 
que a agroindústria é importante para a economia do país. (CARTILHA 
DAS MARGARIDAS, 2019).

Perante esses desafios, as margaridas seguem marchando por 
água, terra e agroecologia a fim de conquistar e estabelecer políticas pú-
blicas visando a erradicação da fome e promoção de vida digna às mulhe-
res. (CARTILHA DAS MARGARIDAS, 2019)

Apesar de a MM ser um evento nacional que ocorre de quatro 
em quatro anos a sua construção é diária, visto que sua composição 
ocorre por meio da integração das federações de cada estado. Em Goiás, 
as mulheres rurais que integram a Federação dos Trabalhadores Rurais 
na Agricultura Familiar do Estado de Goiás (FETAEG) participam da 
Marcha contribuindo para a sustentabilidade do movimento, além da 
pauta de reivindicações direcionado ao estado goiano visando a proteção 
da camponesa do Cerrado. (JORNAL DA FETAEG, junho 2019)

A participação das camponesas goianas na MM se dá desde a pri-
meira edição e esse movimento feminista vem sendo de grande contribui-
ção para a formação e o fortalecimento da agricultura familiar e a inser-
ção da mulher no campo. Para a diretora de mulheres da FETAEG, Tânia 
Fernandes, a sexta edição da MM foi um momento especial na vida do mo-
vimento sindical e sobretudo na vida das mulheres trabalhadoras rurais:

A Marcha das Margaridas representa muito mais do que uma mo-
bilização em massa, representa a força da mulher do campo, a li-
berdade, o empreendedorismo, o espaço que elas estão buscando 
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e ocupando na sociedade. A marcha teve como objetivo mostrar 
que nós mulheres do campo estamos organizadas e queremos 
junto com nossas famílias mostrar a importância da agricultura 
familiar para o país. Agradeço a presença de todas as mulheres 
trabalhadoras rurais e aos homens que vieram de vários cantos do 
nosso estado. Também destaco e ressalto o importante papel que 
os sindicatos tiveram para mobilizar participantes e proporcionar 
essa grande oportunidade e da FETAER/GO. E certo de que as 
mulheres trabalhadoras rurais foram vistas e ouvidas na Capital 
Federal.   (JORNAL DA FETAEG, junho 2019)

Outro exemplo, sobre as conquistas viabilizadas pela MM às mu-
lheres camponesas goianas, são trabalhadoras rurais do Assentamento 
Genipapo no município de Acreúna onde existe um trabalho desenvol-
vido só com mulheres para as suas sobrevivências no ambiente rural. 
Em torno de 20 assentadas tiveram sua renda ampliada pelo trabalho na 
panificação instalado no assentamento. E hoje, após aquisição de novos 
equipamentos, Leide Aparecida de Souza Morais planeja aumentar a pro-
dução e, consequentemente, o orçamento das famílias das trabalhadoras 
rurais. Hoje, de acordo com ela, cada família recebe cerca de R$ 1 mil 
líquidos por mês:

Nossa panificadora cada dia está mais bonita”, afirma Leide sor-
rindo ao ver depois de muito suor e trabalho, hoje está sendo re-
conhecido pelo município e Estado. Ela conta que a Doçura existe 
há seis anos, funcionando com equipamentos de segunda mão. 
Mesmo assim, elas fornecem cerca de três mil panificado três ve-
zes na semana para onze escolas na região de Acreúna através dos 
Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE). (JORNAL DA FETAEG, março 2019)

Ademais, a diretora da Secretaria de Mulheres da FETAEG, 
Tânia Fernandes, aduz que “não só em Acreúna como em cada municí-
pio do Estado, tem casos de sucesso de mulheres assim, vivendo com o 
próprio suor do seu trabalho. E através dessa nossa união e garra, esta-
mos mais que nunca, juntas e unidas para ir à Brasília-DF na Marcha das 
Margaridas 2019”. (JORNAL DA FETAEG, março 2019)
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Posto isto, verifica-se que a MM tem influências das trabalha-
doras do Estado de Goiás luta para fortalecer e ampliar a organização, 
mobilização e formação sindical e feminista das mulheres trabalhadoras 
rurais; contribuir para a democratização das relações de trabalho e de-
senvolvimento no campo, mormente com a superação das desigualdades 
de gênero bem como atuar para que as mulheres do campo sejam pro-
tagonistas de um novo processo de desenvolvimento rural voltado para 
a sustentabilidade da vida humana e do meio ambiente; principalmente 
para dar visibilidade e reconhecimento à contribuição econômica, po-
lítica, social das mulheres no processo de uma nova sociabilidade, não 
alicerçada na exploração e nas opressões.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos que a compreensão do papel da mulher na socieda-
de torna-se essencial para compreendermos o que o capitalismo e suas 
engrenagens promovem por meio de uma sociabilidade que possui sua 
centralidade na propriedade privada e na mercantilização da vida, a ex-
ploração e seus desdobramentos opressivos. Essa forma social (capital) é 
desvelada por meio da consciência acerca de como produzimos e repro-
duzimos a vida e suas determinantes estruturais na periferia do mun-
do: racismo e patriarcado são pilares na configuração de nossa formação 
sócio-histórica e seus desdobramentos consequentes na divisão social e 
sexual do trabalho, como nos traz Saffioti (2013), a condição da mulher 
aparece como fruto da combinação “da tradição local e das determina-
ções essenciais do sistema capitalista de produção”( SAFFIOTI, 2013).

Logo, a MM por meio da luta pelas pautas centrais das mulheres 
trabalhadoras do campo, das florestas e das águas, visa a adensar a luta 
pela emancipação humana, também realizando mediações necessárias 
para avanços na disputa de projetos societários. Os reflexos desses es-
forços podem ser constatados na experiência prática na vida das traba-
lhadoras goianas, na qualidade de integrantes da Marcha que colhem 
frutos benéficos que melhoraram sua qualidade de vida, bem como 
de suas famílias, tais como o fortalecimento da agricultura familiar a 
partir do trabalho das mulheres; mobilização por meio do Coletivo de 
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Mulheres realizado pela FATEG para maior conscientização da luta 
por direitos das trabalhadoras do campo; dentre outros. (JORNAL DA 
FETAEG, novembro 2019)

Por essa razão, observa-se que o caráter de denúncia inerente a 
esse movimento se faz necessário, pois as margaridas fazendo uso do seu 
lugar de fala, denunciam e repudiam os influxos de pobreza no campo e 
insegurança alimentar e nutricional que a lógica do agronegócio gera na 
sociedade e ao mesmo garantem uma vida melhor no campo.



445

Direito Agrário Contemporâneo – por novas subjetividades

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Vilenia V.P. SOMOS TODAS MARGARIDAS: Um estudo sobre o 
processo de constituição das mulheres do campo e da floresta como sujeito 
político. Tese (Doutorado em Sociologia). Instituto de Filosofia e Ciências Hu-
manas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, 2015.

BELINER. CLÁUDIA. (tradução) Pequeno tratado do decrescimento sereno. 
LATOCHE, Serge. São Paulo: Martins Fontes. 2009, p.39-93

CARTILHA DAS MARGARIDAS 2019. Margaridas na luta por um 
Brasil com sabedoria popular, democracia, justiça, igualdade e li-
vre de violência. Disponível em: http://www.contag.org.br/imagens/ctg_
file_350653567_24012019145732.pdf Acesso em ago. De 2019.

CARNEIRO, Maria José. Mulheres no campo: notas sobre sua participação 
política e a condição social do gênero. Estudos Sociedade e Agricultura, 2, 
junho, 1994:11-22. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/
libros/brasil/cpda/estudos/dois/carnei2.htm Acesso em set. De 2019.

HOJOS, Cláudia Janet Cataño. D’Agostini. As convergências e diver-
gências entre Segurança Alimentar e Soberania Alimentar. REVISTA 
NERA – ANO 20, Nº. 34 – JANEIRO/ABRIL DE 2017 – ISSN: 1806-6755

JORNAL DA FETAEG. Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Fa-
miliar do Estado de Goiás. AGRICULTURA FAMILIAR. Ano XVII - Edição 
162 - Novembro 2019

JORNAL DA FETAEG. Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Fa-
miliar do Estado de Goiás. A FORÇA DA AGRICULTURA FAMILIAR.  Ano 
XVII - Edição 157 - Junho 2019.

JORNAL DA FETAEG. Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Fa-
miliar do Estado de Goiás. MARCHA DAS MARGARIDAS Ano XVII - Edição 
159 - Agosto 2019



446

Helga Maria M. de Paula e Cláudia Cristina do Nascimento

JORNAL DA FETAEG. Federação dos Trabalhadores Rurais na Agricultura Fa-
miliar do Estado de Goiás. TRABALHADORAS RURAIS RUMO À “MAR-
CHA DAS MARGARIDAS 2019”. Ano XVII - Edição 154 - Março 2019

MORAES, Antonio Carlos R.; COSTA, Wanderley Messias da. O ponto de par-
tida: o método. In: MORAES, Antonio Carlos R.; COSTA, Wanderley Messias 
da Geografia crítica: a valorização do espaço. São Paulo, HUCITEC, 1984

SAFFIOTI, H.I.B. A Mulher na Sociedade de Classes: Mito e Realidade. São 
Paulo: Livraria Quatro Artes Editora. Posteriormente, o livro passou a ser edita-
do pela Ed. Vozes Ltda: 1976.

SANTILLI, Juliana. A Agrobiodiversidade e os Direitos dos Agricultores Tra-
dicionais EMPERAIRE, Laure; Povos Indígenas no Brasil - ISA. 2006.

SILVA, Berenice Gomes da. Políticas Públicas para mulheres trabalhadoras 
rurais: análise sobre a Marcha das Margaridas. VII JORNADA INTERNA-
CIONAL POLÍTICAS PÚBLICAS. UFMA. 2015

_________. “A Marcha das Margaridas: resistências e permanências”. Disser-
tação (Mestrado em Sociologia). Instituto de Ciências Sociais, Universidade de 
Brasília, Brasília, 2008



 





449

 EMPREENDEDORISMO FEMININO NA 
AGROECOLOGIA: O PAPEL DAS CAMPANHAS

Francielle Ferreira Silva 1

 INTRODUÇÃO

O presente artigo cuida da análise do papel das campanhas, atra-
vés de políticas públicas, no empreendedorismo feminino na agroecolo-
gia. Assim, tem-se como primeiro objetivo esclarecer sobre o papel que as 
mulheres desempenham no campo, com o que e como trabalham. Além 
de expor como o trabalho das mulheres é diferente dos homens, até mes-
mo quando se encontra na balança junto com o trabalho dos homens.

Na sequência, o trabalho aborda sobre a origem e a definição da 
agroecologia, focando como as mulheres iniciam e desenvolvem essa téc-
nica de agricultura, bem como os benefícios que ela desencadeia para a 
economia familiar e também para uma vida mais saudável. Neste senti-
do, também se analisa como o desenvolvimento dessa atividade transfor-
ma as mulheres em empreendedoras. Além de expor sobre o Grupo de 
Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia.

Por último, aborda-se o papel das campanhas (políticas públi-
cas) em prol das mulheres rurais, perpassando pelos direitos conquista-
dos pelas mulheres, bem como as políticas públicas são determinantes 
para a efetivação das conquistas femininas. Além de expor programas do 
SENAR voltados para o público feminino rural, bem como lei que favo-
rece o trabalho das mulheres rurais.

Neste prisma, construíram-se questões que nortearam este tra-
balho, quais sejam:

1 Especialista em Direito Penal e Processual Penal pelo Centro Universitário 
UNIDOMBOSCO. Pós-graduanda em Direito Ambiental pela Faculdade Única. 
Advogada. E-mail: fran.advogada27@gmail.com.
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• Qual o trabalho da mulher no campo?
• Como a mulher atua na agroecologia de forma empreendedora?
• Como as campanhas (políticas públicas) protegem e efetivam 

os direitos das mulheres.

O tema é muito importante tendo em vista que é crescente o nú-
mero de mulheres rurais que são verdadeiras produtoras, mas que são si-
lenciadas pela condição do ser mulher, ou seja, devido ao gênero. Assim, 
é necessário entender as raízes da invisibilidade feminina no campo para 
combater toda e qualquer discriminação.

O recurso de metodologia utilizado para a composição do tra-
balho foi a pesquisa bibliográfica física e eletrônica, focando em auto-
res especialistas no assunto, cabendo citar alguns: Machado, Gabriel e 
Massia, (2018); Almeida et al. (2014); Dalpizol (2020); Torres, (2019), 
Brito (2019), entre outros.

 1. O TRABALHO FEMININO NO CAMPO

Ao longo da história humana é possível perceber que as mulheres 
sempre ocuparam um lugar de inferioridade e os homens de superiori-
dade. Essa hierarquia ainda existe na atualidade, tanto na zona urbana 
como na zona rural. Inclusive, a valorização masculina está presente des-
de a agricultura camponesa até o agronegócio. (MACHADO; GABRIEL; 
MASSIA, 2018)

A mulher, “na maioria das vezes, é vista apenas como “dona 
de casa” e auxiliar ao trabalho desenvolvido na propriedade agrícola” 
(MACHADO; GABRIEL; MASSIA, 2018, p. 132). Neste sentido:

O trabalho feminino no campo, apesar de contribuir na renda da 
família, ainda remete para muitos, como atividade complementar 
da atividade exercida pelo trabalho masculino, não sendo valori-
zadas produções de alimentos como nos quintais residenciais, os 
quais as mulheres participam. (ALMEIDA et al., 2014, p. 3741)

A participação das mulheres nas atividades agrícolas também 
possui configuração produtiva, gerando renda. Frisa-se que “as traba-
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lhadoras rurais, dentro do contexto de atividades produtivas, produzem 
alimentos, principalmente através dos quintais produtivos, além de cui-
dar da casa (trabalho doméstico), entres tantas outras” (ALMEIDA et al., 
2014, p. 3743).

Ademais, “além dessas atividades que se concentram principal-
mente na casa e no quintal, elas ainda desenvolvem trabalhos no roça-
do, principalmente no período do plantio e colheita” (ALMEIDA et. al., 
2014, p. 3743). Todavia, na maioria das vezes, o trabalho das mulheres é 
considerado invisível, sendo sufocado pela discriminação.

Outro ponto é que as mulheres “ainda participam da construção 
da paisagem rural, mesmo que inconscientemente. São elas as respon-
sáveis por manter um ambiente sustentável” (ALMEIDA et al., 2014, p. 
3747). Assim, no campo existe uma divisão estruturada no gênero, mu-
lheres são destinadas a atividades leves enquanto os homens cuidam de 
serviços pesados. Veja-se:

As mulheres devem cuidar da casa e das atividades de reprodu-
ção familiar, ou seja, cultivo de horta e ervas medicinais, pequenas 
criações, assim como a atividade leiteira. Os homens devem cui-
dar das atividades produtivas, ou seja, voltadas para o mercado, 
enquanto consideram que as mulheres apenas “ajudam”, o que re-
flete a desvalorização do trabalho feminino pela sociedade, já que 
as tarefas domésticas não geram renda monetária. (SILVA; SCH-
NEIDER, 2010, p. 05)

Embora as mulheres realizem boa parte das atividades, “de forma 
geral elas não têm poder de decisão, não recebem a remuneração, não 
tratam com agentes externos (venda, assistência técnica...) nem partici-
pam de comissões sindicais e assembleias” (SILVA; SCHNEIDER, 2010, 
p. 05). Dessa forma:

A organização social predominante designa ao sexo masculino a 
organização do trabalho agrícola e a representação da propriedade 
no espaço público, enquanto designa ao sexo feminino a garantia 
da reprodução da família, não reconhecendo as mulheres enquan-
to produtoras. (SILVA; SCHNEIDER, 2010, p. 05)
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Destaca-se que, embora o trabalho das mulheres na agroindús-
tria seja muito importante, acaba não tendo o devido reconhecimento 
como produtivo. Ademais, é considerado apenas uma extensão das ati-
vidades como dona de casa. Principalmente, porque “para melhor ge-
renciar as atividades domésticas, elas costumam realizar o trabalho das 
agroindústrias dentro de casa” (SILVA; SCHNEIDER, 2010, p. 08).

Silva e Schneider (2010, p. 08) ainda complementam explicando 
que “os rendimentos são administrados pelo chefe da família, perpetuan-
do as relações patriarcais e a forma de interação de homens e mulheres 
na sociedade”. A grande resistência dos homens valorizarem o trabalho 
da mulher provém do “fato de que “a desigualdade de gênero adquiriu 
status de “natural”, por isso se manteve mesmo com o desenvolvimento 
do capitalismo, que revolucionou tão profundamente a estrutura e a su-
perestrutura das formações sociais anteriores” (CAMPOS, 2011, p. 49).

Em virtude disso, surge uma enorme consequência proveniente 
da vulnerabilidade e da precariedade da inclusão da mulher no mercado 
de trabalho rural, qual seja: “a intensificação do fenômeno da feminiza-
ção da pobreza” (CAMPOS, 2011, p. 49). Isso também ocorre nas cida-
des, quando as mulheres são marginalizadas. Embora na prática as mu-
lheres ainda não efetivem todos os seus direitos, tem-se que elas possuem 
conquistas na legislação, veja-se:

A ampliação significativa da cidadania feminina no campo desen-
cadeou-se principalmente com a Constituição de 1988, quando 
no artigo 226, §5°, foi reconhecida a igualdade entre homens e 
mulheres na família, e no artigo 189, parágrafo único, estabelecida 
a igualdade de direitos entre homens e mulheres na obtenção de 
título de domínio ou de concessão de uso de terras para fins de 
reforma agrária. (SALES, 2007, p. 01)

Portanto, retira-se que as mulheres possuem direitos iguais aos 
homens, entretanto, ainda existem barreiras resistentes do patriarcado 
que impedem as mulheres de progredirem. Claro que existem exceções 
onde mulheres conseguem se destacar no agronegócio.

Cumpre anotar que no dia 15 de outubro é celebrado o Dia 
Internacional da Mulher Rural que foi instituído pela ONU, no ano de 
1995. Frisa-se que essa “data foi criada para elevar a consciência mundial 
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sobre o papel da mulher do campo” (DALPIZOL, 2020, p. 01). Ademais, 
“de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), as mu-
lheres constituem 40% da mão de obra agrícola nos países em desenvol-
vimento” (DALPIZOL, 2020, p. 01).

Nota-se que progressivamente as mulheres estão conquistando 
maior espaço no campo, deixando o papel de ajudantes e tornando-se ver-
dadeiras protagonistas dentro da agricultura familiar, tanto no cultivo quan-
to das decisões.  As mulheres possuem muita desenvoltura na gestão dos 
negócios e nos cuidados com a família. (DALPIZOL, 2020) Deste modo:

[...] pode se afirmar, que a trabalhadora rural tem a capacidade de 
contribuir com a mudança do pensamento linear, pois ao carregar 
consigo elementos vinculados com respeito e a afetividade a terra, 
contribui para desenvolvimento de uma sociedade mais percep-
tiva, justa e igualitária. Sendo que, no seu cotidiano os elementos 
utilizados para estabelecer as relações com o meio vão muito além 
do produzir e comercializar. (MACHADO; GABRIEL, MASSIA, 
2018, p. 134)

Em virtude da mencionada afetividade das mulheres com a terra 
e a preocupação que possuem com o que suas famílias consomes, as mu-
lheres rurais destacam-se no desenvolvimento da agroecologia.

 2. A AGROECOLOGIA FEMININA

Segundo Assis (2002, p. 11), “a agroecologia é uma ciência, sur-
gida na década de 1970, como forma de estabelecer uma base teórica 
para diferentes movimentos de agricultura alternativa”. Essa nova forma 
de agricultura tinha como finalidade buscar agrossistemas sustentáveis, 
sendo guiada por princípios básicos como minimizar o uso de insumos 
externos e conservar recursos naturais. Tem-se que:

Em outras palavras tratava-se de aprender com a própria natureza 
a melhor forma de intervir sobre ela ao aplicar os conhecimentos 
técnico-científicos adquiridos ao longo da evolução humana, mi-
nimizando o impacto da ação antrópica sobre o meio ambiente 
com atividade agrícola. (ASSIS, 2002, p. 11/12)
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Assim, conforme assinalado por Assis (2002, p. 11), “a agroecolo-
gia resgata esses conhecimentos desprezados pela agricultura moderna”. 
Além de tentar criar agroecossistemas sustentáveis que se assemelhem 
muito aos ecossistemas naturais. Neste prisma:

Assim, a agroecologia, através de uma metodologia própria e 
tendo os agroecossistemas como unidade de estudo, procura 
compreender o funcionamento e a natureza dessas unidades, in-
tegrando para isso princípios ecológicos, agronômicos e sócio-e-
conômicos na compreensão e avaliação do efeito das tecnologias 
sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo. (ASSIS, 
2002, p. 13)

A primeira preocupação deve ser a busca pelo equilíbrio bioló-
gico, proporcionando o cultivo de alimentos “limpos”, ou seja, sem agro-
tóxicos. Inclusive, muitas mulheres não querem fornecer alimentos que 
tenham veneno para seus filhos. Em virtude disso, começam a fazer “uma 
hortinha, às vezes a hortinha começa a fazer sucesso, ela começa a domi-
nar a tecnologia de produzir sem veneno, os vizinhos compram, dali a 
pouco ela entra em uma rede de comercialização” (TORRES, 2019, p. 01).

Quando a agroecologia das mulheres começa a dar certo, os 
maridos logo entram no negócio para vender os produtos cultivados de 
maneira limpa, desaguando em nova renda para a propriedade. Isso de-
monstra o poder empreendedor das mulheres que não se resumem a ape-
nas donas de casa. (TORRES, 2019)

Todavia, mesmo com a iniciativa proveniente das mulheres, os 
homens ainda as tratam de maneira subordinada. Prova disso é que, em 
grande parte, quem participa dos eventos de destaque são os homens. 
Lado outro, também existem mulheres que ocupam a liderança, mas fa-
zem parte da minoria. (TORRES, 2019)

Para cuidar dos temas de agroecologia, em 2002, foi criada a 
Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que consiste em:

[...] um espaço de articulação e convergência entre movimentos, 
redes e organizações da sociedade civil brasileira engajadas em 
experiências concretas de promoção da agroecologia, de fortale-
cimento da produção familiar e de construção de alternativas sus-
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tentáveis de desenvolvimento rural. Atualmente a ANA articula 
vinte e três redes estaduais e regionais, que reúnem centenas de 
grupos, associações e organizações não governamentais em todo o 
país, além de quinze movimentos sociais de abrangência nacional. 
(ANA, 2018, p. 01)

Para mudar essa realidade desigual e patriarcal no campo, foi 
criado o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de 
Agroecologia (ANA), em 2004, refletindo “sobre as interfaces entre o fe-
minismo e a agroecologia enquanto teorias críticas e movimentos sociais 
que colocam a sustentabilidade da vida no centro do debate político e das 
suas práticas” (MARONHAS; SCHOTTZ; CARDOSO, 2014, p. 3752). 
Ademais,

A posição e condição social na qual as mulheres se reconhecem e 
são reconhecidas propicia que acumulem conhecimentos a par-
tir de uma perspectiva de valorização e reprodução da vida so-
bre questões que se encontram no cerne do desenvolvimento da 
Agroecologia, como a produção de alimentos saudáveis, o uso de 
agrotóxicos e suas consequências para a saúde e para o meio am-
biente, transgênicos, perda de biodiversidade de cultivos criou-
los e tradicionais, guarda de sementes crioulas e/ou tradicionais, 
relações de solidariedade, cuidados e outros. (MARONHAS; 
SCHOTTZ; CARDOSO, 2014, p. 3758)

A construção da agroecologia feminina gera um empoderamen-
to e autonomia, contribuindo para que as mulheres consigam enxergar o 
real valor que possuem, trocando experiências. Dessa maneira:

Em várias situações, a sistematização possibilitou que as mulheres 
percebessem a importância da renda conseguida com a venda dos 
produtos das mulheres, como hortaliças, doces e artesanato. Esse 
processo evidenciou também as diversas situações de opressão vi-
vidas pelas mulheres, que relataram se sentirem mais fortalecidas 
ao identificar que outras também vivenciavam a mesma situação. 
A sistematização estimulou a reflexão sobre as dimensões da auto-
nomia econômica e evidenciou a participação, cada vez maior, das 
mulheres em espaços que, muitas vezes, são atribuídos somente aos 
homens. (MARONHAS; SCHOTTZ; CARDOSO, 2014, p. 3757)
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Destaca-se que o GT das mulheres da ANA solicitou assistência 
técnica para a agroecologia, em prol de benefícios destinados a pelo me-
nos 50% das mulheres. Inclusive, cumpre anotar que era comum a assis-
tência técnica conversar apenas com os homens. Como exemplo, tem-se 
que, quando algum funcionário da assistência técnica chegava na resi-
dência, já perguntava sobre a presença de algum homem. Além de que, 
dificilmente as mulheres conseguem atendimento para suas demandas. 
(TORRES, 2019)

Cumpre destacar que a introdução do Grupo de Trabalho das 
mulheres na ANA ocasionou transformação nos Encontros Nacionais. 
Veja-se:

No primeiro ENA [Encontro Nacional de Agroecologia] havia só 
30% de mulheres. Pensamos: se a participação no ENA se dá a 
partir das experiências, e nas experiências há homens e mulheres, 
então não é justo ter menos mulheres do que homens. No segundo 
já determinamos que haveria um mínimo de 50%, e conseguimos. 
Do terceiro em diante, vemos que o número de mulheres supera o 
de homens. (TORRES, 2019, p. 01)

Nota-se, portanto, como as mulheres vêm se destacando no 
campo. Inclusive, segundo Benite (2020, p. 01), “dados do último IBGE 
afirmam que mais de 1,5 milhão de mulheres do agro são empreende-
doras”. Várias mulheres já participam de grandes feiras de agricultura 
como empreendedoras.  Inclusive, nessas ocasiões, as mulheres trocam 
experiências, aprendem novas técnicas, bem como conseguem fazer 
ouvir suas vozes.

 3. CAMPANHAS SOBRE OS DIREITOS DAS MULHERES RURAIS

Sobre o empreendedorismo feminino, tem-se a existência de 
programa do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em 
Santa Catarina, que desenvolve o empreendedorismo feminino e motiva 
a gestão dos negócios rurais. O programa foi denominado “Com licen-
ça vou à luta” e “visa desenvolver competências na gestão dos negócios, 
considerando as oportunidades existentes. Desta maneira, transforma a 
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participação feminina em fator importante para o sucesso da empresa 
rural”. (SENAR, 2015, p. 01)

Outro programa delineado pelo SENAR foi o Mulheres em 
Campo que capacita mulheres maranhenses. Sobre esse programa criado 
em 2020, tem-se que:

O Senar criou o programa Mulheres em Campo para despertar o 
interesse desse público pela gestão e, assim, ampliar o protagonis-
mo feminino na administração das empresas e atividades rurais. 
O programa desenvolve competências de empreendedorismo e 
gestão, orienta na descoberta do potencial de cada participante e 
da propriedade. Ensina a planejar e a transformar uma atividade 
produtiva em negócio lucrativo. (AGROEMDIA, 2020, p. 01)

Extrai-se que o SENAR de fato contribui muito para o desenvol-
vimento do empreendedorismo para o público feminino. Isso é muito 
importante para que a mulheres se sintam protagonistas de suas vidas, 
bem como que são capazes de fazer a diferença no mercado de trabalho 
rural. Além desses programas, faz-se necessário expor também campa-
nhas que auxiliam as mulheres rurais.

Existe uma famosa campanha chamada #Mulheres Rurais que foi 
criada no Brasil, no ano de 2015, cujo objetivo é dar visibilidade ao tra-
balho da mulher rural. A primeira campanha teve como lema “Sou tra-
balhadora rural, não sou ajudante” e foi lançada com a finalidade de “en-
volver as mulheres, exatamente para conhecê-las. Quem são as mulheres 
rurais, onde elas estão, o que elas fazem? As histórias são belíssimas e nos 
ajudaram a delinear as outras campanhas”. (BRITO, 2019, p. 01)

Destaca-se que “a partir de 2016, a campanha se estendeu para 
a América Latina e o Caribe e incluiu o tema dos direitos relacionados 
à igualdade de gênero, principalmente o combate à violência” (BRITO, 
2019, p. 01).

A campanha de 2019 correspondeu à 4ª edição que foi intitu-
lada #Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos e laçada pela Secretaria 
de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), em conjunto com a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO). (BRITO, 2019) 
Cabe destacar alguns detalhes dessa campanha a seguir:
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A campanha deste ano tem como tema “Pensar em igualdade, 
construir com inteligência, inovar para mudar”. O eixo condutor 
da iniciativa é a importância de valorizar os direitos das mulheres 
rurais em todos os níveis, desde as garantias individuais até co-
letivas, e promover condições para o cumprimento das metas de 
igualdade de gênero e fim da pobreza rural estabelecidas no âmbi-
to dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. (BRITO, 2019)

Ressalta-se que muitas mulheres rurais desconhecem os inúme-
ros direitos que possuem. Em virtude disso, a campanha aumentou seu 
tempo ampliou-se por diferentes territórios, gerando “resultados expres-
sivos, principalmente para empoderamento e autonomia das mulheres”. 
(BRITO, 2019, p. 01)

O governo também lançou a 5ª edição do #Mulheres Rurais, 
Mulheres com Direitos, em 2020. Inclusive, essa campanha ressaltou a 
problemática do coronavírus, veja-se:

Segundo nota do Ministério da Agricultura, o propósito da cam-
panha “é dar visibilidade às mulheres rurais, indígenas e afrodes-
cendentes que vivem e trabalham em um contexto de desigual-
dades estruturais e desafios sociais, econômicos e ambientais, 
agravado pelo impacto da pandemia de covid-19” (AGÊNCIA 
BRASIL, 2020).

Imperioso destacar que a ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) “disse que o empoderamento das mulheres 
rurais significa a promoção do crescimento e a produtividade da agri-
cultura, que é o grande motor econômico do Brasil”. Ademais, “segundo 
a ministra, apesar de as mulheres dirigirem cerca de 20% dos estabeleci-
mentos rurais no Brasil, a área desses estabelecimentos equivale a apenas 
8,5% da área rural total do país”. (MAPA, 2020, p. 01) Soma-se que:

Segundo ela, as ações previstas pela campanha são importantes 
para o intercâmbio de informações, a difusão de conhecimento e 
a troca de experiências, que “são vitais para mostrar toda a luta e 
a capacidade da mulher do campo, e para dar às mulheres rurais 
os meios para seguir crescendo, seguir melhorando”. A ministra 
também lembrou que a agropecuária brasileira terá um papel de-
terminante na retomada econômicas pós-pandemia da Covid-19, 
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e as mulheres rurais brasileiras serão parte importante desse esfor-
ço. (MAPA, 2020, p. 01)

Destaca-se também que a ministra disse com empolgação: 
“Queremos ver mais mulheres administrando fazendas, dirigindo trato-
res, chefiando cooperativas, pescando, plantando e colhendo, enfim, mais 
mulheres se beneficiando da pujança do agro brasileiro” (MAPA, 2020, p. 
01). Assim, com todo esse apoio, as mulheres vão encontrar estímulo para 
prosseguirem com suas lutas no campo. A campanha também ressalta que:

Desde antes da pandemia, as mulheres rurais enfrentavam uma 
gigantesca sobrecarga de trabalho produtivo, familiar e domésti-
co, pelo qual não recebem pagamento. Os desafios da pandemia 
apenas tornaram essa situação mais complexa, pois as mulheres 
ainda devem dedicar parte de seu tempo a cuidar de crianças que 
deixaram de ir à escola e de doentes e pessoas da terceira idade. 
Somados a essa situação crítica estão os recentes relatórios sobre o 
aumento da violência de gênero, como resultado das medidas de 
quarentena e isolamento social que foram implementadas pelos 
países. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2020)

A EMATER/MG também aderiu essa campanha e para incen-
tivar as mulheres divulgou e está divulgando uma série de reportagens, 
além de vídeos, destacando o protagonismo da mulher rural de Minas 
Gerais, a superação de desafios, e também como o trabalho de assistência 
técnica e extensão rural contribui para o desenvolvimento das mulheres 
no campo. (EMATER, 2020) Frisa-se ainda que:

A Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvi-
mento Agrário (Sead) apresentou, nesta quarta-feira (6), na 5ª 
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional +2 
(CNSAN+2) o selo “Aqui Tem Mulher Rural”, que visa identificar 
a produção feminina, reconhecendo o papel estratégico das mu-
lheres na luta pela garantia da soberania alimentar, promovendo 
o protagonismo das mulheres no desenvolvimento sustentável, 
garantindo uma maior autonomia das mulheres nas várias pro-
postas de políticas públicas e com isso dar visibilidade ao papel 
da mulher como agente econômico e sujeito político. (ASBRAER, 
2018, p. 01)
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Retira-se como esse selo destaca o papel da mulher rural, ma-
terializando sua valorização. Essa iniciativa de fato é um diferencial de 
apoio ao trabalho feminino. Além dessas iniciativas, também foi sancio-
nada uma lei no Distrito Federal (Lei 6.812/21), que trata da plenitude 
emocional da mulher da área rural. (SECUNHO, 2021)

Sobre a redação, tem-se que: “segundo o texto, a plenitude, para 
ser alcançada, envolve o respeito ao trabalho dessas cidadãs, a capacida-
de produtiva, as potencialidades mentais e físicas, o ofício profissional e 
familiar como produtora rural, entre outros pontos”. (SECUNHO, 2021, 
p. 01) Cumpre anotar ainda que:

Pastas como a Secretaria da Mulher e a Emater-DF têm se em-
penhado nesse papel em busca da referida plenitude. “A mulher 
rural é uma prioridade para o governo. Temos programadas ações 
em parceria com a Secretaria de Saúde, oficinas de capacitação e 
de geração de renda, além do Fórum da Mulher do Campo e do 
Cerrado, um espaço para ouvir suas demandas”, destaca a secretá-
ria da Mulher, Ericka Filippelli. “A lei vem para chamar a atenção 
do cuidado que deve ser aprimorado com esse público”, acredita. 
(SECUNHO, 2021, p. 01)

Seria interessante a criação de uma lei nesse sentido, em âmbito 
nacional, sendo certo que daria ainda maior destaque às mulheres rurais. 
Além de fazer com o público veja todos os papeis que desempenham na 
vida do campo. Nota-se que, além de legislações, de fato as campanhas fa-
zem diferença e são políticas públicas importantíssimas. Através de seus 
agentes, o governo consegue mostrar para as mulheres rurais quais são 
seus direitos e esclarecer o que elas precisam saber para enfim identifica-
rem-se como sujeitos de direito e não meros objetos.

Sobre as políticas públicas importante constar que:

As políticas públicas para as mulheres rurais se situam no per-
curso das ações para reverter as desigualdades entre mulheres e 
homens, entre campo e cidade e, dentro do campo, entre os gran-
des empresários do agronegócio e a agricultura familiar e campo-
nesa. Mais que isto, essas políticas vão percebendo a diversidade 
das organizações sociais, culturais e econômicas de mulheres da 
floresta, quebradeiras de coco, ribeirinhas, pescadoras artesanais, 
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indígenas, quilombolas, faxinalenses, e tantas identidades que se 
afirmam como sujeitos políticos na relação com a sociedade do 
entorno e o Estado. (BRASIL, 2014, p. 08)

Outra ação a favor das mulheres nas políticas públicas para que 
as mulheres tenham crédito para investimento em suas atividades ru-
rais foi a ampliação do número de representantes mulheres no Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Rural (Condraf), além da criação:

[...] paralelamente, o Comitê Permanente de Promoção da Igual-
dade de Gênero, Raça e Etnia – atualmente, Comitê Permanente 
de Políticas para as Mulheres – para aprofundar e debater o con-
trole social das políticas sob a perspectiva de inclusão das mulhe-
res e estudar e propor fontes alternativas de financiamento para 
viabilizar políticas públicas setoriais. (BRASIL, 2014, p. 40)

Soma-se ainda que as mulheres trabalhadoras rurais conquista-
ram o direito à Seguridade Social, entre outras conquistas. Veja-se:

Desde então, foram criadas e fortalecidas estruturas de governo 
voltadas às políticas para as mulheres, como a Diretoria de Polí-
ticas para as Mulheres Rurais (DPMR) do Ministério do Desen-
volvimento Agrário (MDA), que combina iniciativas desde a es-
fera governamental com respostas a demandas dos movimentos 
sociais. Esse processo de retro-alimentação permitiu a criação 
de políticas inovadoras e sua extensão para um enorme público. 
(BRASIL, 2014, p. 09)

Oito Estados (Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mara-
nhão, Paraíba e Rio Grande do Sul), em 2013, possuíam parceria com a 
DPMR para executar as seguintes ações:

a) realização de gestão social, participativa e integrada das políticas 
públicas; b) qualificação de equipes técnicas em economia feminis-
ta e solidária e políticas; apoio à cidadania das mulheres; c) acesso à 
documentação civil, trabalhista e jurídica; d) apoio à formalização 
de grupos; e) apoio à gestão e comercialização; f) apoio à parti-
cipação e gestão territorial; e efetivação do planejamento, gestão, 
avaliação e divulgação das ações do projeto. (BRASIL, 2014, p. 23)
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O Estado, as famílias e a sociedade devem considerar as mulheres 
como agentes econômicos autônomos que desempenham atividade agrí-
cola de maneira coletiva e familiar, tendo o poder de decidir “o quê, onde 
e como produzir” (BRASIL, 2014, p. 27). Entretanto,

O problema não se resolve com o estímulo, apenas, à participação 
de diferentes atores/atrizes sociais, mas com a combinação entre 
maior protagonismo e promoção de políticas claramente orien-
tadas para inclusão dos mais pobres e mais excluídos da políti-
ca – as mulheres rurais. Para isto é fundamental considerar que 
as mulheres rurais não representam um bloco homogêneo, mas 
que incorporam outras desigualdades sociais, especialmente as de 
raça, etnia e geração. (BRASIL, 2014, p. 24)

Ante o exposto, “o reconhecimento legal das mulheres na pro-
dução da agricultura familiar é um grande passo, mas além das leis é 
necessário um conjunto de ações paralelas que empoderem as mulheres, 
para que possam usufruir os direitos conquistados” (SALES, 2007, p. 01).

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Restou cristalino como de fato as mulheres ainda são oprimidas e 
ocupam tão somente o papel de coadjuvantes em detrimento dos homens 
que ocupam o espaço de protagonistas no campo e dentro do lar. Foi pos-
sível notar também que, geralmente, as mulheres rurais vivem sobrecar-
regadas com afazeres domésticas e ainda como produtoras na agricultura 
e pecuária. Isso acentuou-se ainda mais na pandemia.

Concluiu-se também que as mulheres são as grandes propulsoras 
da agroecologia, tendo em vista que cultivam hortas com todo carinho, bem 
como querem que seus familiares façam o consumo de alimentos saudáveis, 
sem venenos como os agrotóxicos. Isso faz com que as mulheres gerem até 
mais renda para a família ao comercializar o que produzem em suas hortas 
de forma “limpa”. Portanto, as mulheres rurais são sim grandes empreen-
dedoras que visam algo maior que dinheiro: o bem-estar de suas famílias.

Todavia, muitas vezes os homens não reconhecem todo o em-
penho das mulheres e acabam usurpando o lugar delas nas decisões a 
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respeito daquilo que elas próprias criaram sem qualquer ajuda mascu-
lina. Portanto, ainda falta mais espaço para a mulher dentro no cenário 
decisório na produção rural.

Diante disso, notou-se a importância da criação de um Grupo de 
Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia para que 
elas consigam ser ouvidas, ganhem espaço e investimento, além de con-
tribuírem para o desenvolvimento sustável. Ademais, com essa iniciativa 
as mulheres podem até mesmo gerar mais renda.

Ademais, foi possível constatar que as políticas públicas, por 
meio principalmente da grande campanha #Mulheres Rurais mobilizam 
e fortalecem o trabalho feminino no campo, expondo os direitos das mu-
lheres, suas conquistas, bem como dando amparo para que as mulheres. 
Além dos programas do SENAR que incentivam as mulheres a crescerem 
como grandes empreendedoras, bem como outros mecanismos que reco-
nhecem a importância do papel feminino do campo.

De fato, todos esses mecanismos, inclusive as legislações, estão 
fazendo com que as mulheres saiam da invisibilidade e conquistem cada 
vez espaços maiores. Todavia, essas conquistas são progressivas e preci-
sam do apoio do poder público e da sociedade para que surtam maiores 
efeitos no ambiente rural.
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 INTRODUÇÃO

No ano 2000, mulheres do campo, da floresta e das águas de todo o 
Brasil saíram dos seus rincões marchando até a capital federal para denun-
ciar a fome, a miséria e a violência sexista. Essas 20 mil mulheres protago-
nizaram a primeira Marcha das Margaridas e desde então se multiplicaram 
em mais de 100 mil mulheres, que continuaram marchando e voltando à 
Brasília nos 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. A luta das Margaridas é marca-
da pela construção de justiça e igualdade social num país historicamente 
marcado pela concentração de terras, riquezas e poder. Nesses 20 anos, a 
Marcha das Margaridas vem realizando sua ação estratégica e articulató-
ria com base no desenvolvimento sustentável, na agroecologia e na luta 
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contra o racismo, o patriarcado e o capitalismo, pautadas nos valores da 
ética, solidariedade, reciprocidade e respeito à natureza.

Embora não se reconheçam expressamente como ecofeministas, 
a Marcha das Margaridas se reconhece como um projeto feminista, cons-
truído a partir da reflexão crítica sobre a vivência de mulheres do campo, 
da floresta e das águas e seus saberes tradicionais. Esse feminismo tem 
como pautas principais a vinculando a defesa da agroecologia, dos terri-
tórios, dos bens comuns e da soberania e autodeterminação dos povos. 
Dessa maneira, percebe-se que a Marcha das Margaridas, ao discutir em 
suas pautas e reivindicações a subordinação das mulheres em intersec-
ção com a subordinação da natureza, produz um saber ecofeminista que 
pode se aproximar e diferenciar das abordagens do feminismo liberal, 
feminismo marxista, feminismo radical e feminismo interseccional do 
meio ambiente.

Com base nas questões arguidas acima, adotou-se a seguinte in-
dagação de pesquisa para este trabalho: em que medida a Marcha das 
Margaridas incorpora em sua Plataforma Política as premissas do 
ecofeminismo?

E, para responder a essa questão, foram definidos os seguintes 
objetivos específicos:

• Compreender o ecofeminismo enquanto abordagem am-
biental desenvolvida sob diversos enfoques feministas;

• Explicar a Marcha das Margaridas enquanto ação estratégica 
e articulatória, no contexto do sindicalismo rural brasileiro;

• Analisar como a Marcha das Margaridas incorpora as pre-
missas do ecofeminismo, a partir da análise da “Plataforma 
política da 6ª Marcha das Margaridas”.

Para pensar a respeito da incorporação das premissas do ecofe-
minismo na Plataforma Política da Marcha das Margaridas, é incontor-
nável o estudo do ecofeminismo, a partir de uma revisão bibliográfica 
de autoras como Karen Warren, Vandana Shiva, Emma Siliprandi entre 
outras. Além disso, para compreensão da Marcha das Margaridas como 
parte do movimento sindicalista rural brasileiro, foram utilizadas autoras 
como Berenice Gomes Silva, Tânia Kuhnen entre outras. Ressalte-se que, 
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pela própria proposta do trabalho ser de abordagem feminista, foram uti-
lizadas na grande maioria mulheres pesquisadoras como referencial teó-
rico. Por fim, o trabalho parte de uma análise documental da “Plataforma 
política da 6a Marcha das Margaridas” para analisar como o movimento 
social incorpora os pressupostos ecofeministas e os ressignifica sob um 
aspecto latino-americano.

A “Plataforma política da 6a Marcha das Margaridas”, doravan-
te denominada apenas Plataforma, é um documento elaborado a partir 
de escutas e reflexões feitas com as mulheres do campo, da floresta, das 
águas e, também, da cidade, percorrendo as cinco grandes regiões do 
país, desde os seus locais de vida e atuação. A Plataforma foi publicada 
em 2019, mas foi construída desde 2017, a partir de diálogos estabeleci-
dos com pelo menos 30 organizações e movimentos sociais, resultado de 
centenas de encontros e reuniões realizadas em âmbito nacional, regio-
nal, estadual e na base dos movimentos, envolvendo milhares de mulhe-
res por todo o Brasil. O seu conteúdo, nesse sentido, é resultado de uma 
série de discussões e acordos estabelecidos entre as representantes das 
várias organizações e movimentos que compõem a coordenação política 
ampliada da Marcha das Margaridas

 2. ECOFEMINISMO, UM NOVO NOME PARA UMA RELAÇÃO ANTIGA

A palavra “ecofeminismo” pode ser nova, mas o significado por 
trás dela representa uma relação ancestral entre mulheres e natureza. 
Karren Warren (2000, p. 21) aponta que o termo “ecofeminismo” foi 
cunhado em 1974 pela feminista francesa Françoise D’Eaubonne (1974), 
em seu texto Le feminism ou la mort. Segundo esta teórica, os problemas 
ambientais surgem a partir do modelo econômico produtivista excluden-
te, dominado pelos homens, que orienta os países industrializados e que 
estava leva à humanidade ao colapso, numa clara relação entre superpo-
pulação, devastação da natureza e dominação masculina. Nesse sentido, 
os interesses das mulheres, ao lutar contra a dominação masculina, coin-
cidiriam, portanto, com os interesses de toda a humanidade, ao passo que 
os interesses individuais dos homens, não (EAUBONNE, 1974, p. 237).



472

Manoel Rufino D. de Oliveira, Isadora Cristina C. de Vasconcelos,  
Amaiama Lamarão Josaphat e Lara Cristina C. de Sousa   

Uma vez que o ecofeminismo é uma abordagem ambiental de-
senvolvida sob diversos enfoques feministas (feminismo liberal, feminis-
mo marxista, feminismo radical e feminismo interseccional, por exem-
plo), existem diversos posicionamentos ecofeministas que expressam 
uma pluralidade de posicionamentos feministas, alguns mutualmente 
compatíveis, alguns excludentes entre si. Por essa razão, é mais acertado 
considerar o “ecofeminismo” como um termo guarda-chuva que abran-
ge as diversas abordagens éticas feministas que buscam compreender as 
relações existentes entre a dominação das mulheres, dos animais e da na-
tureza. Contudo, de maneira geral, Karen Warren (2000, p. 22) aponta ser 
uma constante no pensamento ecofeminista que a dominação patriarcal 
foi instituída a partir da dominação das mulheres e da natureza.

Emma Siliprandi (2000, p. 63) entende que, de forma bastante 
simplificada, os princípios do pensamento ecofeminista são os seguintes: 
em primeiro lugar, existe uma convergência entre a forma como o pensa-
mento ocidental hegemônico vê as mulheres e a natureza, pois prevalece 
o entendimento da utilização de recursos naturais sem custos, a serviço 
da acumulação de capital; em segundo lugar, o pensamento ocidental he-
gemônico identifica a mulher com a natureza e o homem com a cultura, 
posto que a cultura é superior e prevalece como uma forma de domínio 
da natureza; em terceiro lugar, as políticas científicas e tecnológicas que 
orientam o desenvolvimento econômico moderno têm reforçado essa vi-
são e não são “neutras” do ponto de vista ambiental e de gênero.

Em outras palavras, a dominação das mulheres está baseada nos 
mesmos fundamentos e impulsos que levaram à exploração da natureza, 
uma vez que tanto o meio ambiente como as mulheres são vistos pelo ca-
pitalismo patriarcal como “coisa útil” a ser explorada, ou seja, que devem 
ser submetidas às supostas necessidades humanas, seja como objeto de 
consumo, seja como meio de produção ou exploração. Tendo em vista que 
em muitas culturas as mulheres têm historicamente o papel primário de 
indivíduos coletores de alimentos, combustíveis e água para suas famílias 
e comunidades, as mulheres acabam por criar vínculos com a agricultura 
e com o lar, passando ser identificadas do ponto de vista político, com a 
natureza, ao passo que os homens são identificados com a cultura, sendo a 
cultura, no pensamento ocidental, superior à Natureza. Assim, enquanto 
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reproduz-se e reforça-se a dominação da cultura sobre a Natureza, tam-
bém se reproduz a dominação dos homens sobre as mulheres.

Desse modo, vemos que a mulher é entendida de forma hierar-
quizada em relação ao homem, como se fosse mais uma parte ou exten-
são deste, do que propriamente um ser autônomo – como nos termos do 
relato teológico da criação, na qual a mulher veio da costela do homem. 
Além disso, a mulher também acaba por ser mais valorizada pelo seu pa-
pel de reprodutora social, do que por ser um agente de transformação em 
potencial que pode contribuir e participar no cenário político da socieda-
de. Ao ser constituído esse panorama de dominação patriarcal, configu-
ra-se a situação na qual a mulher é impulsionada a lutar pela abertura de 
novos espaços, uma vez que é relegada ao segundo plano e acaba sendo 
preterida em razão à deficiência e esquecimento de políticas públicas em 
relação a seus problemas, uma vez que essas políticas são feitas pelos e 
para os homens.

Nesse sentido, segundo a relação entre desigualdade de gênero e 
meio ambiente, surge o ecofeminismo, enquanto uma corrente de pen-
samento que procura evidenciar a ligação, nas culturas patriarcais, entre 
a dominação das mulheres e a dominação da natureza. A teórica ecofe-
minista Vandana Shiva (1995, p. 23) resume bem o conceito da corrente 
de pensamento ecofeminista ao dispor que “o movimento ecofeminis-
ta traz a relação estreita existente entre a exploração e a submissão da 
natureza, das mulheres e dos povos estrangeiros pelo poder patriarcal”. 
Ele representa um movimento social de resistência contra a degradação 
do meio ambiente, lutando pela superação da dominação patriarcal nas 
relações entre os gêneros enquanto procura por tecnologias suaves que 
não agridam o meio ambiente, levando em conta ideais de democracia 
direta, descentralização e o fim das hierarquias e apoiando economias de 
subsistência rural como modelo de desenvolvimento.

Emma Siliprandi (2000, p. 61) lança atenção para o fato que, 
atualmente, o ecofeminismo se apresenta mais como uma corrente que 
trabalha com mulheres dentro do movimento ambientalista, do que pro-
priamente parte do movimento feminista, uma vez que o feminismo não 
compartilha totalmente da tese da natureza como “princípio feminino”. 
Segundo Vandana Shiva (1991, p. 77), para a cosmologia hindu, toda a 
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existência brota dessa energia primordial que é a substância de tudo e que 
perpassa por tudo. A manifestação dessa força recebe o nome de nature-
za, ou Prakriti. A Prakriti é simbolizada como a encarnação do “princípio 
feminino”, já que a natureza é alimentada pelas mulheres para produzir 
vida e proporcionar os meios de subsistência.

Para a autora, a morte da Prakiti ocorreu quando se passou a en-
tender a natureza como um recurso separado e à disposição da humani-
dade, algo inerte, passivo, uniforme, separável, fragmentado e inferior, a 
ser explorado. Para a mulher, cuja produtividade na tarefa de sustentar 
a vida se baseia na produtividade da natureza, a morte de Prakriti é si-
multaneamente o início de sua marginalização, desvalorização, desloca-
mento e dispensabilidade final. A crise ecológica é, em sua raiz, a morte 
do princípio feminino, simbolicamente, e, não no contexto de vários paí-
ses do Sul Global, não apenas simbolicamente, mas também fisicamente 
(SHIVA, 1991, p. 82). Por essa razão, a recuperação do “princípio femini-
no” permitiria reverter o quadro de violência, dominação e destruição da 
natureza e das mulheres.

Essa visão cosmológica reflete da morta da Prakiti reflete o proces-
so histórico de formação da sociedade capitalista patriarcal, que retira das 
mulheres seu papel de protagonista na agricultura, já que paulatinamente 
a mulher deixou de ser vista como administradora de recursos hídricos, 
agricultora e silvicultora, tendo seu conhecimento ecológico e plural sido 
sistematicamente inferiorizado e perdido e substituído pelo protagonismo 
masculino Com a quebra das relações tradicionais, as mulheres perderam 
acesso aos recursos naturais e passaram a ter menos renda, emprego e me-
nos acesso ao poder, ao passo que o meio ambiente passou a ser explorada 
cada vez mais de maneira insustentável, pela lógica masculina de destrui-
ção e uso explorativo e insustentável de recursos naturais.

O pensamento de Vandana Shiva (1991), desenvolvido a partir 
do saber ancestral hindu, reflete uma das premissas basilares do ecofemi-
nismo: uma pessoa que se opõe à opressão das mulheres, deve se opor à 
opressão da natureza, e vice-versa. E nesse contexto, as mulheres têm um 
grande potencial para lutar contra essas opressões, um potencial diferen-
te, que não se baseia em dominação, violência e morte, mas em cuidado e 
compartilhamento. Por essa razão, os princípios do ecofeminismo foram 
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aplicados em diversos movimentos que buscaram o empoderamento fe-
minino no contexto do manejo da natureza e seus recursos naturais, sen-
do aplicado ao Movimento Chipko na Índia, no Women’s Pentagon Action 
nos EUA, no movimento Green Belt no Quênia, movimento Love Canal 
no norte do Estado de Nova Iorque entre outros.

Em uma perspectiva nacional, é possível dizer que o ecofemi-
nismo aparece no Brasil a partir da atuação das mulheres do campo, das 
águas e das florestas, representantes dos diversos contextos campesinos 
e rurais do Brasil. Seja individualmente quando do manejo da natureza 
no seu cotidiano, seja coletivamente quando reunidas em um movimento 
de trabalhadoras rurais, essas mulheres colocam em prática a potência 
revolucionária do que se entende por “ecofeminismo”. Por exemplo, a luta 
contra a destruição da natureza, contra o patriarcado e contra o capita-
lismo aparece no movimento sindical de trabalhadoras rurais, do qual a 
“Marcha das Margaridas” faz parte.

 3. MARCHA DAS MARGARIDAS E A LUTA PELA NATUREZA E   
 PELAS MULHERES

O sindicalismo rural brasileiro se estruturou nas décadas de 1950 
e 1960, em razão do surgimento das Ligas Camponesas. Como explica 
Maíres Sousa (2017, p. 15), a regulamentação da sindicalização rural só 
aconteceu no ano de 1962, visando o controle dos conflitos e das crescen-
tes mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Já em 1963, foi 
criado o Estatuto do Trabalhador Rural, que estendeu para os trabalhado-
res do campo os direitos sociais conquistados pela classe trabalhadora ur-
bana na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1944, e foi fundada 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 
Entretanto, só era permitida a filiação nos sindicatos rurais de um único 
membro da família, o que impedia a participação feminina, já que quem 
se filiava era o chefe da família e as mulheres acabavam tendo de ser me-
diadas pela figura do pai, irmão ou marido (SOUSA, 2017, p. 16).

Explicando essa barreira de filiação imposta às trabalhadoras ru-
rais, Deere (2004, p. 180) aponta que:
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Durante a metade da década de 1980, nos sindicatos filiados à 
CONTAG, assumiu- se que somente uma pessoa por família po-
deria ser membro de sindicato, geralmente o homem chefe de 
família. Além disso, as mulheres eram raramente consideradas 
como trabalhadoras da agricultura, seu trabalho sendo „invisí-
vel“, quer como trabalhadoras de família não remunerada, quer 
como trabalhadoras assalariadas temporárias. No estado nor-
destino da Paraíba, por exemplo, líderes sindicais argumentaram 
que as mulheres não eram trabalhadoras rurais; uma vez que elas 
eram dependentes de seus maridos não necessitariam juntar-se 
aos sindicatos, pois elas tinham seus benefícios garantidos; e eles 
chegaram mesmo a argumentar que a sindicalização de esposas 
fosse proibida por lei, embora este não tenha sido o caso (DEERE, 
2004, p. 180)

As mulheres rurais só conseguiram o direito à sindicalização e 
participação nos sindicatos, bem como à auto-organização em movi-
mentos próprios, na década de 1980. É na conjuntura política e social 
dessa década que a configuração dos sindicatos e movimentos sociais 
que viriam a surgir passa a ser questionada por essas trabalhadoras, pois 
surge uma nova configuração do sindicalismo com a criação da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983, em forte oposição à CONTAG. 
Além desse marco histórico, pode ser mencionada a criação da Secretaria 
da Mulher da CUT da Paraíba, em 1985, e da Comissão Nacional so-
bre a Mulher Trabalhadora (CNMT) e da Comissão Nacional sobre a 
Questão da Mulher Trabalhadora Rural, em 1986. Essas duas comissões 
foram fundamentais para a aprovação da política de cotas que garantiu 
o mínimo de 30% de mulheres nos cargos de direção pela CUT em 1993 
(SOUSA, 2017, p. 18).

O direito de participação feminina no CONTAG só foi conquis-
tado definitivamente na década de 1990, quando a entidade representa-
tiva passou a ter uma Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora Rural 
em 1995. Em 1997, foi aprovada a cota de no mínimo 30% de mulheres 
na direção da confederação, o que permitiu a participação de três mu-
lheres na sua diretoria executiva. Já em 1999, acontece a ampliação dessa 
política para todas as entidades que compõem a CONTAG, além disso, 
foi deliberada a participação de 50% de mulheres em todos os espaços de 
formação da confederação.
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Uma das maiores representantes femininas do sindicalismo rural 
brasileiro foi a líder sindical paraibana Margarida Maria Alves, ativista e 
sindicalista brasileira precursora na luta pelos direitos dos trabalhado-
res do campo. Como explicam Oliveira, Gomes e Pereira (2017, p. 208), 
durante seus 12 anos de presidenta do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Alagoa Grande, Margarida moveu mais de 600 
ações trabalhistas contra usineiros e donos de engenhos no estado da 
Paraíba, além de conquistar o direito de 13° salário e férias para os traba-
lhadores e trabalhadoras rurais. Margarida foi umas das Fundadoras do 
Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural.

Por sua luta em favor dos trabalhadores do campo, sofreu amea-
ças de morte e atentados contra sua integridade física. Contudo, nunca se 
intimidou perante essas ameaças, e em seu último discurso disse a célebre 
frase: “é melhor morrer na luta do que morrer de fome”. Por ser um ato 
de resistência em pleno período de ditadura militar, atuar contra os in-
teresses de usineiros e fazendeiros da região e lutar por justiça aos traba-
lhadores rurais, Margarida Alves foi assassinada em 12 de agosto de 1983, 
por um matador de aluguel. A morte de Margarida Alves foi considerada 
um crime político e a ativista deixou um legado de luta e resistência que 
permanece até os dias presentes, tornando-se uma das maiores lideranças 
sindicais mesmo diante da exclusão e barreiras impostas pelas organiza-
ções camponesas e sindicatos daquele período.

A figura de Margarida Alves não apenas foi essencial às lutas das 
trabalhadoras rurais, como serviu de inspiração ao nome da “Marcha 
das Margaridas”, em 2000. Como explica Tânia Kuhnen (2020, p. 128), a 
Marcha das Margaridas é um movimento social brasileiro de abrangência 
nacional, criado no ano de 2000, com a finalidade de mobilizar causas de 
diferentes mulheres do contexto rural, tais como agrega a demanda de 
mulheres agricultoras, quilombolas, indígenas, pescadoras e extrativistas. 
A característica central desse movimento de mulheres é ser uma ação 
estratégica e articulatória no formato de marcha na cidade de Brasília. A 
Marcha é realizada periodicamente a cada três anos e já conta com seis 
edições, sendo que a primeira aconteceu em 2000, a segunda em 2003, a 
terceira em 2007 por conta das eleições, a quarta em 2011, a quinta em 
2015, e a última em 2019.
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Além da sua ação estratégica e articulatória, a Marcha se orienta 
a partir de ações político-educativas e organizativas de caráter formativo, 
de denúncia, pressão, proposição, diálogo e negociação política com o 
Estado. Tratando das estruturas organizativas e de mobilização, a Marcha 
coordenação ampliada que é responsável por debater sua plataforma po-
lítica com as entidades parceiras. Os debates e encontros promovidos 
pela coordenação resultam na elaboração de um documento base, pauta 
de reivindicação e de avaliação que até chegar numa versão final é dis-
ponibilizado para a introdução de novos temas e demandas. Além disso, 
existe um processo interno de mobilização que antecede as Marchas, cha-
mado de “Jornadas das Margaridas”, envolvendo encontros, seminários, 
audiências e diálogos com o governo visando o fortalecimento das reivin-
dicações e acompanhamento da negociação com o governo.

Como explica Manuella Cavalcanti e Eden Lima (2016, p. 97-
98), a Marcha é coordenada pelo Movimento Sindical de Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e composta pela Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). Sua composição também 
conta com mais de 27 Federações de Trabalhadores e Trabalhadoras da 
Agricultura (FETAG) e mais de 4000 sindicatos, além de inúmeras enti-
dades parceiras, como movimentos feministas, de mulheres e organiza-
ções internacionais. Além do apoio dos sindicatos na mobilização e ar-
recadação de recursos financeiros, as margaridas ainda realizam bingos, 
rifas, sorteios, festas, venda de animais para angariar fundos.

A Marcha das Margaridas consegue articular as dimensões lo-
cal, nacional e internacional, uma vez que consiste numa grande rede de 
comitês organizados em diversos municípios, em cada estado brasileiro 
e em nível nacional. As Margaridas criaram Comitês Estaduais e uma 
Coordenação Nacional, composta por entidades sindicais rurais e as cha-
madas entidades parceiras que expressam a diversidade do movimento 
e cumprem o papel de amplificação da divulgação e mobilização, assim 
como contribuem para garantir a infraestrutura e a logística da Marcha 
(SILVA; SILVA, 2018, p. 311). Por essa razão, a Marcha se destaca pela 
pluralidade do protagonismo das mulheres trabalhadoras rurais, que se 
identificam como mulheres do campo, das águas e das florestas e repre-
sentam a diversidade dos vários contextos campesinos e rurais do Brasil.
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Nesse sentido, Manuella Cavalcanti e Eden Lima (2016, p. 103) 
apontam que nas duas décadas de existência, a Marcha das Margaridas se 
consolidou como um movimento de mulheres essencial para a democra-
cia participativa no Brasil, e complementam que:

a participação política é o empoderamento dessas mulheres do 
campo e da floresta, a partir das ações da Marcha, ocasiona mo-
dificações em suas vidas a nível individual e coletivo. Contudo, 
isso não ocorre em ações espontâneas, mas nas pequenas ações 
do cotidiano e na luta do movimento. São nos fóruns, seminá-
rios, reuniões de sindicatos e dos movimentos sociais que estas 
mulheres obtêm seu pertencimento, reconhecimento, aumentam 
a autoestima e assim marcham em busca de seus diretos. Ou seja, 
com a participação política e o empoderamento das organizações 
e das mulheres, elas podem ocupar lugar de centralidade e propor 
mudança na esfera individual e coletiva. (CAVALCANTI; LIMA, 
2016, p. 103)

Nota-se que, na “Plataforma política da 6ª Marcha das Margaridas”, 
as Margaridas descrevem a afirmação de seu feminismo da seguinte forma:

A nossa Plataforma Política é também a expressão de um proje-
to de sociedade enraizado em princípios feministas. Um femi-
nismo anticapitalista, antirracista e antipatriarcal, que reflete 
cada uma de nossas realidades, evidenciando a afirmação de 
nossas tantas identidades. Um feminismo que pauta a igualdade 
de gênero, a orientação sexual, a autonomia das mulheres, o seu 
direito de decidir, inclusive sobre o próprio do mercado sobre nos-
sas vidas. Um feminismo que é construído a partir da reflexão 
crítica sobre o que vivenciamos como mulheres do campo, da 
floresta e das águas e que reconhece e valoriza o saber por nós 
acumulado. Um feminismo que traz a auto-organização e par-
ticipação política das mulheres como condição para a superação 
da violência em suas diversas faces e, sobretudo, que valoriza a 
vida, vinculando a defesa da agroecologia, dos territórios, dos 
bens comuns e da soberania e autodeterminação dos povos. 
É olhando para as contradições, para a violência, a opressão e o 
racismo que vivenciamos, pelo simples fato de sermos mulheres, 
que construímos nossas formas de resistência, sendo a Marcha das 
Margaridas uma das suas mais fortes expressões (CONTAG, 2019, 
p. 10-11, grifo dos autores)
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Percebe-se que as Margaridas se reconhecem como um projeto 
feminista e descrevem seu feminismo como anticapitalista, antirracista 
e antipatriarcal, construído a partir da reflexão crítica sobre a vivência 
de mulheres do campo, da floresta e das águas e seus saberes tradicio-
nais. Esse feminismo tem como pautas principais a vinculando a defesa 
da agroecologia, dos territórios, dos bens comuns e da soberania e auto-
determinação dos povos. Dessa maneira, muito embora não se encontre 
a expressão “ecofeminismo” mencionadas no texto e nem na Plataforma 
Política como um todo, o movimento social incorpora os pensamentos 
principais dessa abordagem feminista, ao aliar a luta contra a subordina-
ção das mulheres à luta contra a subordinação da natureza.

Curiosamente, nota-se que no texto se menciona que o feminis-
mo adotado pela Marcha das Margaridas é anticapitalista e antirracista, 
o que distancia seu pensamento do ecofeminismo liberal estadunidense 
e europeu. Nesse caso, a luta contra o racismo e o capitalismo aproxima 
o feminismo da Marcha das Margaridas muito mais do ecofeminismo 
interseccional e do ecofeminismo decolonial, que associam as discussões 
de gênero e meio ambiente às discussões de raça e classe sob uma pers-
pectiva do Sul Global. Assim como Vandana Shiva (1991) é uma repre-
sentante do pensamento ecofeminista produzido na periferia do capita-
lismo, o pensamento ecofeminista das Margaridas por ser reconhecido 
como um saber insurgente desse contexto.

Dessa maneira, é possível concluir que, no contexto do sindicalis-
mo rural brasileiro, a Marcha das Margaridas aparece como fruto de um 
processo de lutas históricas pelos direitos sociais trabalhistas, pelo acesso 
à terra pelo respeito aos direitos das mulheres trabalhadoras rurais. Neste 
sentido, a atitude das Margaridas é louvável, uma vez que, partindo de 
diversas regiões do país, tomam as ruas de capital do país, exigindo seus 
direitos, num grande ato de democracia participativa. Elas se mostram 
indispensáveis, pois mesmo diante dos avanços conquistados, as mulhe-
res rurais ainda enfrentam dificuldades de flexibilização para que possam 
atuar, ativamente, na estrutura sindical rural.
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 4. MARCHA DAS MARGARIDAS E SUA RELEITURA ECOFEMINISTA

Uma vez discutida a relevância do pensamento ecofeminista e 
situada a Marcha das Margaridas no contexto dos movimentos de traba-
lhadoras rurais, o presente artigo se propõe a buscar nas reivindicações 
das Margaridas alguns elementos para pensar um, dentre tantos possí-
veis, feminismo latino-americano, sem a pretensão de esgotar a temática. 
Nesse caso, a partir da análise documental da “Plataforma política da 6a 
Marcha das Margaridas”, pretende-se analisar como o movimento social 
incorpora os pressupostos ecofeministas e os ressignifica sob um aspecto 
latino-americano. Parte-se da hipótese de que embora tais mulheres não 
se autodenominem como ecofeministas, seus princípios feministas, eixos 
políticos, reivindicações e proposições partem de uma intersecção entre 
questões de gênero e ambientais, representando um pensar feminista de 
mulheres que vivem na América Latina.

No que tange ao eixo 1 da Plataforma Política, “por terra, água e 
agroecologia”, as Margaridas esclarecem a importância do direito à terra, 
do direito à água, e da produção da agricultura familiar e camponesa para 
as mulheres. São as trabalhadoras rurais que são, em sua grande maio-
ria, responsáveis pela produção de alimentos saudáveis, sem venenos e 
adubos químicos, com insumos produzidos na propriedade, utilizando 
sementes crioulas, respeitando a biodiversidade. Contudo, sem o acesso à 
terra e espaço de produção, assim como sem o acesso à água de qualidade, 
esse modelo agroecológico de produção é impraticável. É extremamen-
te potente a seguinte afirmação da Plataforma: “sem feminismo não há 
agroecologia”. Dentre as reivindicações desse eixo, são propostas: a priori-
dade de mulheres como beneficiárias nos programas de reforma agrária; a 
garantia e ampliação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) para as mulheres agricultoras familiares, indígenas e extrativista; 
assim como a retomada de programas de acesso à água, resguardando a 
participação das mulheres no seu processo de implementação.

Em segundo lugar, o eixo “pela autodeterminação dos povos, 
com soberania alimentar e energética” frisa como a soberania alimentar 
é protegida principalmente por mulheres camponesas e indígenas, que 
produzem “comida de verdade”, rompendo com a lógica do modelo de 
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desenvolvimento capitalista e patriarcal. Apesar de serem responsáveis 
pela produção de alimentos saudável, as mulheres do campo, da flores-
ta e das águas, têm menor acesso à terra e território, à financiamentos, 
à assistência técnica, à comercialização dos produtos e, muitas vezes à 
energia. Apesar de na descrição do eixo 2 ser mencionado expressamente 
como a soberania alimentar e o acesso à energia estão relacionados igual-
mente com a exploração das mulheres e da natureza, as reivindicações 
não mencionam expressamente as mulheres. Apesar disso, como todas 
as reivindicações de cunho ambiental envolvem a garantia, promoção e 
proteção da soberania alimentar, não deixam de todas estarem ligadas 
implicitamente à proteção das mulheres.

O eixo 3, chamado “pela proteção e conservação da sociobiodi-
versidade e acesso aos bens comuns”, nasce como fruto da resistência ao 
neoliberalismo, à privatização e financeirização da natureza e a destruição 
da sociobiodiversidade, levando em consideração que milhares de agri-
cultoras familiares, camponesas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, ex-
trativistas, pescadoras sobrevivem do uso sustentável da biodiversidade, 
através de práticas que expressam o saber tradicional e milenar sobre a na-
tureza. Dentre as proposições, destaca-se a reivindicação pelo reconheci-
mento de legislação municipal, estadual e federal específica de proteção e 
de livre acesso aos babaçuais, a exemplo da Lei do Babaçu Livre já existente 
em 15 municípios do estado do Maranhão, e do PL 1.066/2015, que proíbe 
o corte e a derrubada da mangabeira e dá outras providências. Essa medi-
da envolve diretamente a proteção dos babaçuais e das mulheres quebra-
doras de babaçu como uma forma de conservação da sociobiodiversidade.

O eixo 4, “por autonomia econômica, trabalho e renda”, trata 
acerca de como é importante que mulheres possam prover seu próprio 
sustento e decidir sobre suas próprias vidas. Esse eixo menciona que a di-
visão sexual do trabalho está na base da opressão das mulheres e faz com 
que as atividades de produção das mulheres do campo, da floresta e das 
águas acabem sendo consideradas extensão do trabalho doméstico e não 
sejam valorizadas como um trabalho produtivo, tal qual o trabalho na 
roça, onde o que se produz vai para o mercado para ser comercializado, 
sendo um espaço de controle masculino. Posto isto, o eixo pleiteia pela ser 
necessário alterar a divisão sexual do trabalho e estabelecer relações de 
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confiança, troca e cuidado numa economia feminista comunitária. Nesse 
eixo, existem inúmeras reivindicações que mencionam expressamente as 
mulheres do campo, da floresta e das águas, e sua correlação com a na-
tureza. Notadamente, são mencionadas diversas medidas de proteções às 
mulheres negras, indígenas e LGBT no contexto rural.

Em quinto lugar, o eixo “por previdência e assistência social, pú-
blica, universal e solidária” aborda a importância do reconhecimento do 
direito à seguridade social aos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que 
não tem acesso pleno à Previdência Social e nem à Assistência Social. 
A descrição do eixo não contextualiza propriamente como essa questão 
impacta especificamente as mulheres do campo, da floresta e das águas, 
diferentemente da forma como impacta os homens nesse mesmo con-
texto. De maneira semelhante, nas proposições feitas nesse eixo, não são 
encontradas quaisquer reivindicações que mencionem especificamente 
as mulheres, no que tange o direito à Previdência Social e Assistência 
Social. Todas as discussões e proposições políticas trazidas nesse eixo são 
abordadas de maneira geral, para trabalhadores e trabalhadoras rurais.

No eixo 6, “por saúde pública e em defesa do SUS”, é frisada a 
responsabilidade com os cuidados da saúde que recai sob as mulheres. A 
Plataforma parte do princípio de que o direito à saúde é fundamental às 
mulheres do campo, da floresta e das águas pois são elas que mantêm as 
vacinas em dia, que enfrentam as filas dos postos médicos, que zelam pela 
recuperação dos doentes. Além disso, o sucateamento da saúde pública e 
a falta de financiamento ao Sistema Único de Saúde (SUS) tem precariza-
do o acesso aos medicamentos, profissionais e equipamentos públicos de 
saúde, principalmente, no meio rural, atingindo, sobretudo, a população 
feminina e negra. Dentre as reivindicações desse eixo, é mencionado o 
fortalecimento do papel de parteiras tradicionais, a formação de dou-
las com conhecimento das mulheres do campo, da floresta e das águas 
e Formação para profissionais de saúde do SUS, que atuam no pré-natal, 
parto e saúde da mulher, sobre desigualdade de gênero, racial, e violência 
contra a mulher.

O eixo 7, intitulado “por uma vida livre de todas as formas de 
violência, sem racismo e sem sexismo” fala especificamente sobre a 
opressão patriarcal que aflige as mulheres num contexto geral. Contudo, 
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nesse eixo em específico, a abordagem é principalmente feminista, não 
sendo mencionada questões ambientais e nem como essa violência, esse 
racismo e esse sexismo impactam as mulheres, mulheres do campo, da 
floresta e das águas de maneira específica. As reivindicações desse eixo 
não possuem proposições específicas para as mulheres no contexto ru-
ral. O eixo 8, por sua vez, trata acerca da autonomia e liberdade das 
mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade. Assim como verificado 
no eixo anterior, a abordagem é principalmente feminista, não sendo 
mencionada questões ambientais e nem como os prejuízos aos direitos 
sexuais e reprodutivos impactam as mulheres do campo, da floresta e 
das águas de maneira específica. Nas reivindicações, também não foi 
encontrada nenhuma proposição direcionada especificamente para o 
contexto rural.

O eixo 9, “por uma vida livre de todas as formas de violência, sem 
racismo e sem sexismo”, aponta que as mulheres do campo, da floresta e 
das águas, além de serem expostas à violência física, enfrentam uma sé-
rie de violências simbólicas e materiais, como a desconsideração de suas 
contribuições econômicas. Mesmo constituindo importante parte da for-
ça de trabalho das famílias e responsáveis por produzir parte significati-
va dos alimentos que a sociedade consome, essas mulheres são as mais 
afetadas pelo aumento da pobreza e extrema pobreza rural. A Plataforma 
justifica que esse prejuízo ocorre, pois, a grande maioria dessas mulheres 
não são proprietárias formais das terras onde vivem, não conseguem ter 
acesso a crédito e nem recebem assistência técnica e suas atividades são 
classificadas como “ajuda” ou “complemento” ao trabalho do homem.

Dentre as várias proposições desse eixo, se destaca a criação de 
mecanismos de proteção de mulheres do campo que sofrem violência, 
tais como: canais de realização e apuração de denúncias; capacitação de 
profissionais da Assistência Social e do Direito na questão da violência 
contra as mulheres no campo, da floresta e das águas; campanhas de en-
frentamento à violência contra mulheres e adolescentes em escolas ru-
rais; e a implementação integral da Lei Maria da Penha no contexto da 
área rural. Além disso, as Margaridas se posicionam contra o Decreto 
Federal 9.685/2019 e o PL 3.713/2019, que facilitam a posse de arma de 
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fogo nas propriedades rurais, o que promove o aumento dos casos de 
violência doméstica e violência no campo.

Por fim, no eixo 10, “por democracia com igualdade e fortale-
cimento da participação política das mulheres”, são abordados os vários 
ataques que a democracia brasileira tem sofrido nos últimos anos e as 
consequências do autoritarismo às políticas públicas e participação dos 
espaços de gestão e controle dessas políticas. Na descrição desse eixo, não 
é utilizada uma abordagem expressamente feminista ou ambiental, ou 
mencionada questões acerca do meio ambiente e de participação política 
das mulheres, exceto na seguinte frase: “a participação política das mu-
lheres tende a sofrer um refluxo diante das esparsas conquistas que alcan-
çadas ao longo desses anos”. Contudo, nas proposições, são feitas diversas 
reivindicações em torno da participação plena e efetiva das mulheres em 
todos os níveis de tomada de decisão na vida econômica e pública.

A partir da análise desses eixos, vemos que a maioria deles deli-
mitam sua área e suas proposições e reivindicações a partir de uma clara 
intersecção entre a luta pelo meio ambiente e a luta pela igualdade de 
gênero, enquanto demandas que são indissociáveis. Os eixos 1, 2, 3, 4, 6 
e 9 não apenas partem de uma abordagem ambientalista para discutir a 
importância da proteção da natureza e da luta anticapitalista, mas tam-
bém contextualizam essas questões especificamente às opressões viven-
ciadas pelas mulheres no campo, na floresta e nas águas. Por essa razão, é 
possível concluir que esses eixos, apesar de não utilizar a palavra “ecofe-
minismo” em nenhum momento do texto, refletem os pensamentos eco-
feministas abordados pelas diversas teóricas ambientalistas e feministas 
dessa abordagem.

É importante mencionar que esses eixos mencionam especifica-
mente as mulheres negras, quilombolas e indígenas, apontando interven-
ções necessárias para lutar contra a opressão racista que sofrem. Além 
disso, em alguns eixos, como por exemplo o eixo 4, são mencionadas as 
mulheres LGBT que se encontram no contexto rural. A menção dessas 
mulheres é de extrema importância, tendo em vista que a importância da 
proteção da biosociodiversidade frente os conflitos socioambientais. Ao 
incorporar preceito de igualdade racial e igualdade de gênero e sexuali-
dade, a Plataforma Política da Marcha das Margaridas caminha para uma 
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abordagem diferenciada do ecofeminismo, marcada pela luta antirracis-
ta, anticolonialista e anticapitalista própria de um feminismo decolonial 
produzido na América Latina.

Contudo, não é possível enxergar, de maneira clara, como os ei-
xos 7, 8 e 10 da Plataforma Política incorporam os preceitos ecofeminis-
tas. Apesar desses eixos discutirem expressamente a opressão das mu-
lheres no contexto patriarcal, não é feita uma contextualização específica 
dessas opressões à situação das mulheres no campo, da floresta e das 
águas, e tampouco são mencionadas as correlações dessas desigualdades 
de gênero com o meio ambiente e a natureza. Dessa maneira, é possível 
dizer que esses eixos adotam uma abordagem feminista, muito embora 
não seja possível caracterizá-la propriamente como uma abordagem eco-
feminista. Apesar disso, é importante lembrar que lutar contra a opressão 
das mulheres implica em também lutar contra a opressão da natureza, ra-
zão pela qual o atendimento às proposições e reivindicações desses eixos 
poderiam refletir positivamente na luta pelo meio ambiente.

Um ponto que merece atenção é o eixo 5, que não incorpora na 
Plataforma Política quaisquer ponderações específicas à realidade das 
mulheres no contexto da opressão patriarcal, tão somente falando de ma-
neira geral sobre a importância da Previdência Social e da Assistência 
Social para homens e mulheres que trabalham no campo, na floresta e nas 
águas. Nesse caso, fica a impressão que, muito embora esse eixo seja mui-
to bem construído e reflita as demandas dos trabalhadores e trabalhado-
ras rurais, possa se beneficiar com um direcionamento mais específico 
aos impactos da ausência de seguridade social para a vida das mulheres.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das reflexões trazidas, o termo “ecofeminismo”, cunhado 
em 1974 pela feminista francesa Françoise D’Eaubonne (1974), foi ex-
plicado como abordagem ambiental desenvolvida sob diversos enfoques 
feministas. Muito embora as vertentes ecofeministas possuam suas par-
ticularidades, elas convergem ao considerar que a dominação patriarcal 
foi instituída a partir da dominação das mulheres e da natureza. Como 
explica Vandana Shiva (1991), sob um enfoque da cosmologia hindu, a 
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morte da Prakiti, do “princípio feminino”, marcou o início da subordi-
nação da natureza e das mulheres aos homens. A partir dessa alegoria, 
contextualizou-se à premissa basilar do ecofeminismo de que uma pessoa 
que se opõe à opressão das mulheres, deve se opor à opressão da natu-
reza, e vice-versa, e que as mulheres representam um potencial único de 
luta contra essas subordinações.

Ao longo do trabalho, também foi possível compreender que, 
historicamente, as mulheres foram excluídas do processo de formação do 
sindicalismo rural no Brasil. Foi apenas a partir da criação da CUT em 
1983, em forte oposição à CONTAG, que as mulheres puderam conquis-
tar o direito de participação feminina no sindicalismo dos trabalhadores 
rurais. O direito de participação feminina no CONTAG só foi conquista-
do definitivamente na década de 1990, quando a entidade representativa 
passou a ter uma Comissão Nacional da Mulher Trabalhadora Rural em 
1995. Nesse contexto, a Marcha das Margaridas desponta no ano 2000 
como um movimento social que reúne mulheres do campo, das águas e 
das florestas e representa a diversidade de vários contextos campesinos e 
rurais do Brasil.

Com a realização da análise documental da “Plataforma política 
da 6a Marcha das Margaridas”, foi possível concluir que, em primeiro lu-
gar, as Margaridas se reconhecem como um projeto feminista e, ao des-
crever seu feminismo como anticapitalista, antirracista e antipatriarcal e 
abranger questões ambientais em sua Plataforma, ela incorpora os precei-
tos ecofeministas mediante um pensar feminista de mulheres que vivem 
na América Latina. Em análise às reivindicações contidas em seus eixos 
políticos, atestou-se que os preceitos ecofeministas encontram-se expres-
samente previstos em vários de seus eixos políticos, muito embora alguns 
eixos não façam uma correlação expressa das mulheres com a natureza e 
um deles não trate acerca das mulheres especificamente.
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 O CONTRATO SEXUAL DAS MULHERES DO CAMPO

Juliana da Costa Nascimento1

Luiz Otávio Pereira2

 INTRODUÇÃO

A busca incansável pelas respostas para os grandes questiona-
mentos da sociedade move a ciência e o mundo, favorecendo assim o 
avanço do conhecimento e o progresso da nação. Diante disso, é dema-
siado debatido nas ciências sociais como foram estabelecidas as relações 
jurídico-políticas no corpo social ancestral, que possibilitaram a criação 
de governos e de leis regulamentadoras do convívio coletivo. A partir dis-
so, diversas teorias foram apresentadas para explicar tal questão, sendo 
a do contrato social uma das mais aceitas pela comunidade acadêmica.

Com a finalidade de melhor entendimento de sua aplicabilidade, 
muitos autores buscam conceituar o Contrato Social no plano formal e 
material. Para o autor Rogério Leal, o Contrato Social representa uma 
manifestação da soberania popular, relacionando a concepção de poder 
e de governo à figura do cidadão, que limita a sua liberdade em prol de 
um bem maior, o coletivo. Todavia, o poder do governante no Estado 
Democrático é limitado a condições sociais, sendo a sua liberdade e sua 
área de atuação estabelecidas de forma positivada, isto é, estipuladas nos 
documentos de maior importância das nações, suas Cartas Magnas.

Nesse cenário, no que tange a doutrina alusiva ao contrato so-
cial originário dos povos modernos, a instituição familiar apresenta, in-
dubitavelmente, um papel primordial no desenvolvimento das grandes 

1 Discente regularmente matriculada no Curso de Graduação em Direito/
Universidade Federal do Pará/ Faculdade de Direito.

2 Professor do Curso de Graduação em Direito/ Universidade Federal do Pará/ 
Faculdade de Direito
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sociedades. Sob essa perspectiva, a abordagem dessa instituição serviu 
como base para a elaboração de tais teorias. Não obstante, o enfoque des-
tas está no papel masculino, na sua atuação na esfera pública como go-
vernante ou como cidadão com participação ativa nas decisões políticas e 
na sua atuação na esfera doméstica na qualidade de marido e/ou pai dos 
descendentes. Em contrapartida, o papel feminino acabou sendo pouco 
abordado ou até mesmo omitido.

Diante dessa prerrogativa, o homem é mostrado como o ator 
principal no progresso do contrato original, tendo uma função indispen-
sável na manutenção da esfera pública e a posição de maior poder no 
âmbito familiar. Ao passo que a mulher tinha sua vontade suprimida no 
âmbito familiar e a sua atuação impossibilitada na esfera pública, devido 
elas serem restritas ao cuidado do lar e da prole, conjuntura essa que até 
hoje se faz presente na vida de muitas mulheres, principalmente as do 
setor rural. Em vista disso, elas tiveram sua contribuição na formação do 
contrato original apagada, mesmo tendo um papel fundamental e insubs-
tituível nas antigas e contemporâneas sociedades.

Sob essa perspectiva, Carole Pateman (1993), filósofa britâni-
ca e a primeira mulher a integrar o cargo de presidência da Associação 
Internacional de Ciência, desenvolveu um estudo sobre as teorias contra-
tualistas e proporcionou ao mundo uma visão completamente diversa da 
doutrina majoritária, reinterpretando o contrato social com um ponto de 
vista feminista, retratando o papel da mulher na construção do contrato 
original e quebrando um paradigma de camadas de autocensura teórica so-
bre a temática, apresentando a comunidade acadêmica o Contrato Sexual.

A teoria da autora retrata as inúmeras manifestações do Patriar-
cado nos âmbitos sociais e os mecanismos utilizados para a manutenção 
dele, como, por exemplo, o casamento. Abordando o movimento femi-
nista de modo abrangente, Paterman (1993) mostra a importância do 
movimento na vida de mulheres diante das diversas formas de subordi-
nação e discriminação que são vitimadas diariamente.

É relevante destacar, nesse prisma, o conceito do termo femi-
nismo no plano forma e material. Segundo a professora Juliana Bezerra 
(2020), o Feminismo vem do vocábulo em latim: femina, o que signi-
fica mulher na tradução livre, é um conceito que surge no século XIX, 
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o qual se desenvolveu como movimento filosófico, social e político. 
Apresentando-se como a sua principal caraterística a luta pela igualdade 
de direitos entre os gêneros. Embora o movimento tenha suas ramifica-
ções com diferentes vertentes, ao ser analisado como um todo pode se in-
ferir que ele busca dirimir os fatores que intensificam as desigualdades de 
gênero e também defender a participação ativa da mulher na sociedade.

Perante essa análise, aplica-se a teoria de Pateman (1993) na si-
tuação das mulheres no campo, que sofrem de modo descomunal a desi-
gualdade de gênero e a violência doméstica, tendo como intensificadores 
dessas disfunções sociais: a invisibilidade das mulheres no setor rural e 
a precariedade das políticas públicas aplicadas ao campo. Nesse cenário, 
elas tornam-se reféns de um quadro de submissão gerado pelo patriar-
cado fortemente estabelecido no campo, em que suas vozes são caladas e 
sua vontade é suprimida.

Pouco se debate o fato de que a agricultura, como base da econo-
mia no setor rural, é dominada por homens, desde os ricos empresários 
que investem no setor aos pequenos agricultores de produção em baixa 
escala. Sob essa perspectiva, assim como ocorreu no Contrato Social, o 
papel da mulher está sendo apagado mesmo sendo fundamental para o 
aperfeiçoamento da agricultura e para o desenvolvimento de novas técni-
cas de produção de alimentos.

Nesse âmbito, apresenta-se a agroecologia como um campo de 
estudo relativamente novo nas Ciências Alimentares, o qual se mostra 
como necessário para o avanço de novos métodos de produção de alimen-
tos ecologicamente viáveis. Segundo o relatório de Olivier de Schutter 
(2010), relator especial da Organização das Nações Unidas sobre direito 
à alimentação, a agroecologia é tanto uma ciência quanto um conjunto de 
práticas, sendo ela criada através convergência de duas disciplinas cientí-
ficas: agronomia e ecologia:

Como uma ciência, a agroecologia é a “aplicação da ciência ecoló-
gica ao estudo, projeto e gestão de agroecossistemas sustentáveis”. 
Como um conjunto de práticas agrícolas, a agroecologia busca 
maneiras de aperfeiçoar os sistemas agrícolas imitando os proces-
sos naturais, criando, portanto, interações biológicas benéficas e 
sinergias entre os componentes do agroecossistema. (SHUTTER, 
2010, p. 6).
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O movimento da Agroecologia abrange questões de suma rele-
vância no âmbito social, não somente como um método de alimenta-
ção mais saudável e preservação dos ecossistemas, mas também como 
um aliado na luta feminina. O Grupo de Trabalho de Mulheres da 
Articulação Nacional de Agroecologia (GT Mulheres da ANA) possui o 
lema: “Sem feminismo não há Agroecologia”, demonstrando a relevân-
cia da concatenação dos dois movimentos em prol do alcance da justiça 
social e da ambiental.

 1.1. O CONTRATO SOCIAL E O CONTRATO SEXUAL

Jean Jacques Rousseau (2018), teórico político, contratualista e 
um dos principais filósofos do movimento Iluminista, escreveu a obra 
O Contrato Social apresentando uma visão singular sobre a formação da 
sociedade, desenvolvendo teorias que abordam a bondade natural do ho-
mem, atribuindo à civilização a responsabilidade pela origem do mal do 
ser humano; a liberdade natural, a qual posteriormente sofreu uma limi-
tação voluntária devido à formação do contrato social e a qualidade dos 
indivíduos de iguais em direitos e deveres perante a sociedade.

Sob esse prisma, ao abordar a evolução das primeiras sociedades, 
autor salientou a família como sociedade mais antiga e única, pondo em 
evidência a figura do pai: “a família é, se quiserem, o primeiro modelo 
das sociedades políticas; o chefe é a imagem do pai, o povo a imagem dos 
filhos, e todos, tendo nascido iguais e livres, só alienam sua liberdade em 
proveito próprio” (ROUSSEAU, 2018, p. 24).

Todavia, põe-se em questionamento a legitimidade dos direitos 
de igualdade e liberdade apresentados pelo autor, já que tais direitos fo-
ram feitos de um homem para outro, em razão disso torna-se discutível o 
enfoque sobre liberdade e igualdade para todos dentro de um contrato de 
mútuo acordo, se as mulheres, sob o contexto da época, não desfrutaram 
da liberdade natural nem da igualdade material que possuíam grande 
parte dos cidadãos homens, devido à forte ocorrência de um fenômeno 
de desqualificação das mulheres como cidadãos de direito.

Tal fenômeno encontra-se exteriorizado desde a Antiguidade 
Clássica, segundo Santos (2018), dado que o filósofo Aristóteles atribuía à 
mulher uma qualidade de inferioridade perante o homem, sob o aspecto 
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biológico, psicológico e ontológico, o que justifica, no entendimento do 
filósofo, a inequívoca desigualdade de gênero:

Há uma exclusão feminina no âmbito político, já que essa esfera 
está fundada sobre o governo da racionalidade e das virtudes in-
telectuais, as quais o sexo feminino é naturalmente inapto a com-
portar e, por isso, a mulher não é plenamente digna da condição 
de cidadã da pólis. (SANTOS, 2018, p. 160).

De modo análogo, no Brasil também há fatores históricos que 
demonstravam a desqualificação da mulher como cidadão de direito, um 
exemplo perceptível disso é a Constituição de 1824, na qual era positi-
vada a condição da mulher como não detentora de Direitos Políticos, os 
quais eram garantias dadas aos cidadãos nacionais.

Todavia, mesmo havendo mulheres com nacionalidade brasilei-
ra, era especificado na Carta Magna que a população feminina não pode-
ria votar, nem ser votada. Ademais, a Constituição em questão permitia 
a essa população somente o trabalho em empresas privadas, pois não era 
permitido que houvesse funcionárias no setor público.

Carole Pateman (1993) critica essa condição feminina na obra O 
Contrato Sexual, expondo que os autores contratualistas clássicos, com 
exceção de Hobbes (apud PATERMAN, 1993), entendem que há uma 
grande diferença entre homens e mulheres; diferença essa que as impos-
sibilitam de exercer atos como cidadãos de direito, sob a justificativa de 
que elas não possuem atributos e competências para isso:

A diferença sexual é uma diferença política; a diferença sexual é a 
diferença entre liberdade e sujeição. As mulheres não participam 
do contrato original através do qual os homens transformam sua 
liberdade natural na segurança da liberdade civil. As mulheres são 
o objeto do contrato. O contrato sexual é o meio pelo qual os ho-
mens transformam seu direito natural sobre as mulheres na segu-
rança do direito patriarcal civil. (PATEMAN, 1993, p. 21).

A partir dessa vertente, compreende-se que o motivo das mulhe-
res não terem o reconhecimento da sua participação no desenvolvimen-
to do Contrato Original é porque elas são vistas como um objeto a ser 
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tratado no contrato, isto é, apenas como uma propriedade, cuja titulari-
dade é do homem.

 1.2. O DIREITO DAS MULHERES DO SETOR RURAL NO BRASIL

A luta pelo reconhecimento dos direitos das mulheres, atualmen-
te positivados no ordenamento jurídico Brasileiro, foi árdua e duradoura, 
sendo caracterizada pela violência e pela opressão a comunidade femi-
nina, que lutava por tais direitos. Sob esse viés, uma das principais con-
quistas femininas foi o direito ao sufrágio, o que ocorreu apenas em 1932 
durante o Governo Vargas, com isso as mulheres buscavam não somente 
a igualdade de direitos, mas também a plena cidadania e a participação 
efetiva na política Brasileira.

Apesar dessa importante conquista, a população feminina conti-
nuou a sofrer muita discriminação, a qual podia ser encontrada até mes-
mo em normas jurídicas vigentes no Brasil nesse tempo. Um exemplo 
nítido dessa mazela social apresentava-se na lei N° 3071/1916, também 
conhecida como o Código Civil Brasileiro de 1916, o qual é hodierna-
mente considerado por muitos juristas como a bíblia da discriminação 
social e de gênero, haja vista que legitimava dispositivos que demostra-
vam uma superioridade masculina e uma ênfase as garantias dos homens 
perante as das mulheres. À vista disso, a lei em pauta atualmente encon-
tra-se revogada, devido ir contra as prerrogativas de igualdade de gênero 
defendidas no âmbito formal e material.

Nesse sentido, o Código Civil em questão classificava a mulher 
casada, enquanto durasse o casamento, como um ente relativamente 
incapaz. Consoante ao renomado autor civil Carlos Roberto Gonçalves 
(2012), esse termo jurídico faz alusão às pessoas portadoras da capacida-
de de direito ou de aquisição de direitos, mas que não são possuidoras de 
fato ou de ação, por isso têm sua capacidade limitada, pois há uma restri-
ção legal ao exercício dos atos da vida civil, imposta pela lei.

Essa condição feminina colocava o homem em um patamar de 
maior autoridade na relação conjugal, proporcionando a ele o controle 
total dos assuntos que permeavam a relação:
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Ainda que ambos os cônjuges tivessem deveres em comum, ao 
homem cabia ainda uma posição de maior relevância na socieda-
de familiar porque ficava com ele a chefia da sociedade conjugal e 
com os reflexos advindos desse poder, tal como a administração 
dos bens de ambos e dos particulares da esposa e o direito de 
autorizar a mulher que tivesse profissão fora de casa. A mulher 
era obrigada, ao casar, a assumir o sobrenome do marido e tinha 
função, pelo Código, de auxiliar nos assuntos da esfera doméstica. 
(GAZELE, 2005, p.54).

Diante disso, é significativo destacar que uma mulher solteira 
detinha a capacidade civil de fato, porém ao casar-se perdia parte dessa 
capacidade e tornava-se um indivíduo relativamente incapaz no período 
em questão, em função disso para a realização de certos atos civis, ela de-
veria ser assistida por alguém com capacidade de fato, ou seja, o marido. 
Desse modo, as mulheres naquela época, enquanto participantes de uma 
sociedade conjugal, eram equiparadas aos pródigos, aos indígenas e aos 
menores de 18 anos, em termos de capacidade civil.

Esse cenário apresentou-se propício para a elaboração da Lei nº 
4121 em 1962, também conhecida como o Estatuto da Mulher Casada, 
o qual era identificado como um conjunto de normas jurídicas que re-
gulamentavam a condição da mulher ao ingressar em uma relação con-
jugal. Todavia, tal Estatuto mostrava um forte teor discriminatório para 
com as mulheres, porque as retratava como um ser dependente do ho-
mem, especificando um rol de atos que elas não poderiam realizar, sem 
a anuência do marido:

Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251):
I - Praticar os atos que este não poderia sem consentimento da 
mulher (art. 235);
II - Alienar ou gravar de ônus real, os imóveis de seu domínio 
particular, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 263, ns. II, III 
e VIII, 269, 275 e 310);
III - Alienar os seus direitos reais sobre imóveis de outrem;
IV - Contrair obrigações que possam importar em alienação de 
bens do casal (ESTATUTO DA MULHER CASADA, 1962).
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Nesse viés, é notório que ainda há uma grande relevância no de-
bate desse contexto, devido esse tipo de pensamento ainda ser perceptível 
no território brasileiro, com maior incidência no setor rural, onde são 
encontradas muitas perspectivas, sobretudo masculinas, que remetem a 
mulher a um quadro de objetificação, sendo ela, muitas vezes, resumida a 
trabalhos domésticos e a satisfação dos desejos do homem.

Ao longo da vida, as meninas do setor rural passam por um pro-
cesso de socialização, em que a base são ensinamentos sobre os deveres 
domésticos, sem expectativas de profissionalização e de estudo, elas são 
destinadas a uma ocupação muito comum na área rural: a de dona de 
casa. Sob o aspecto do patriarcado, essas meninas que logo mais se tor-
nam mulheres ingressam em uma relação conjugal e acabam desempe-
nhando tal função, ficando o marido encarregado do sustento da casa. 
Por este motivo, as vontades dele acabam prevalecendo diante dos em-
passes que permeiam a relação.

Carole Pateman (1993) discute também essa questão na sua obra 
O Contrato Sexual, salientando que o cuidado do lar são atividades feitas 
pelas mulheres, por causa do Contrato Sexual que as submete. Nesse pris-
ma, a autora evidencia que os trabalhos realizados pelas mulheres são fre-
quentemente negligenciados por não gerarem renda, entretanto tais traba-
lhos configuram-se indubitavelmente como essenciais, uma vez que sem 
os quais não seria possível o desenvolvimento das atividades do homem.

Essa abordagem enquadra-se perfeitamente na situação das mu-
lheres do campo, haja vista que sem que houvesse a mulher para cuidar 
da casa e dos filhos, o homem do campo não teria como desenvolver o seu 
trabalho, pois é primordial que haja uma divisão de tarefas para que am-
bos desenvolvam de modo satisfatório às suas atividades. É válido ressaltar 
também que há uma notória incidência de mulheres na área rural que tra-
balham tanto em casa, quanto no campo, principalmente no setor agrícola.

Todavia, não é dada a real importância para o papel feminino, 
que acaba sendo negligenciado, como ocorreu na elaboração do Contrato 
Social. Nesse sentido, o quadro de submissão que a mulher rural é colo-
cada ocorre devido à forte influência do Patriarcado no campo, fator esse 
que acaba gerando um problema ainda mais grave: a violência doméstica. 
Dessa maneira, em virtude da falta de visibilidade do setor rural e da 
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precariedade das políticas públicas voltadas à assistência social da mu-
lher, essa gravíssima mazela é intensificada.

No Brasil, estima-se que cerca de 30% a 50% das mulheres já 
sofreram algum tipo de violência. Pesquisa feita em 2001 pela 
Fundação Perseu Abramo mostra que uma em cada cinco brasi-
leiras declara ter sofrido algum tipo de violência por parte de um 
homem. Na área rural, ainda não existem pesquisas que determi-
nem o número de trabalhadoras rurais que estiveram em situação 
de violência. Porém, o problema existe e é grave. (COMBATE A 
VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES TRABALHADORAS 
RURAIS, 2009).

Com os meios de comunicação precários e o baixo índice popu-
lacional, a busca por ajuda é árdua e as poucas pesquisas que retratam 
o tema apresentam dados que não refletem completamente a realidade, 
pois há uma cifra oculta de casos escondidos e não denunciados, isso 
ocorre muitas vezes porque as vítimas têm medo do agressor e/ou do fu-
turo sem ele, visto que ele é, geralmente, o obtentor da renda da família, 
em razão disso é considerado o pilar que a sustenta.

Essa situação foi agravada com a pandemia do Covid-19, uma 
vez que as mulheres e as crianças que já eram fisicamente e psicologi-
camente agredidas tiveram que conviver ainda mais próximas ao agres-
sor, ocorrendo isso simultaneamente com a exigência governamental de 
distanciamento social e a diminuição dos horários de atendimento em 
órgãos de assistência à população:

Segundo dados do Ligue 180 disponibilizados pelo Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve um aumento 
de cerca de 17% no número de ligações com denúncias de violên-
cia contra a mulher durante o mês de março, período inicial da 
recomendação do distanciamento social no país. No Rio de Janei-
ro, dados do plantão do Ministério Público Estadual revelam um 
aumento de 50% nos casos de violência doméstica já no primeiro 
final de semana após os decretos estaduais que propuseram o dis-
tanciamento social, sendo a maior parte das denúncias envolven-
do violência contra a mulher. Do mesmo modo, no Paraná, houve 
um aumento de 15% nos registros de violência doméstica aten-
didos pela Polícia Militar no primeiro fim de semana de distan-
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ciamento social. Situações semelhantes são reportadas no Ceará, 
Pernambuco e São Paulo. (REICHENHEIM, 2020, p.1-2)

Sob essa vertente, faz-se presente também no campo a banalização 
da violência contra a mulher, sendo apresentados como justificativa para 
existência e continuidade dessa mazela social, em grande parte das vezes, 
os costumes do lugar, onde o machismo que diariamente oprime é visto 
com naturalidade e a mulher considerada ideal é a mulher obediente e que 
sofre calada. São nesses cenários em que o Contrato Sexual retratado por 
Pateman (1993) é ainda mais perceptível, por isso em conjunturas como 
essa o fomento da prática do feminismo e da sororidade3 é imprescritível.

 1.3. SEM FEMINISMO NÃO HÁ AGROECOLOGIA

A constante luta contra o machismo e o patriarcado fortemente 
instalados na zona rural brasileira possibilita o desenvolvimento de dois 
movimentos de suma relevância no contexto nacional no que tange ao 
progresso ambiental e humanitário da nação brasileira, que são os mo-
vimentos em prol da agroecologia e do feminismo, os quais apesar de 
apresentarem- se como movimentos distintos, são atrelados por objetivos 
em comum: o avanço nos âmbitos supramencionados.

O lema “Sem feminismo não há Agroecologia” do Grupo de 
Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia (GT 
Mulheres da ANA) possui o intuito de expressar o entendimento sistê-
mico da agroecologia como uma ciência, mas acima de tudo como um 
movimento que busca a construção de uma filosofia de vida com novas 
e mais saudáveis técnicas de aperfeiçoamento da agricultura, propondo 
relações justas, igualitárias e equilibradas entre as pessoas e entre essas e 
o meio ambiente:

Não basta substituir os venenos e os adubos químicos por in-
sumos agroecológicos ou orgânicos na produção de alimentos, 

3 Sororidade é uma palavra vem do latim: soror, que significa irmã, ou seja, sororidade 
é irmandade, isto é, uma prática cotidiana de empatia, solidariedade, companheiris-
mo e respeito entre as mulheres. Manifesta-se como um conceito fundamental no 
movimento feminista, uma vez que busca estimular o apoio entre as mulheres.
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energia, fibras, etc. Na nossa perspectiva é preciso enfrentar as 
contradições de classe, transformar as relações sociais entre ho-
mens e mulheres e entre as gerações, combater o racismo e res-
significar as conexões entre campo e cidade para a construção de 
outro mundo possível.
As mulheres rurais, urbanas e os povos e as comunidades tradi-
cionais são protagonistas deste movimento, renovando conceitos 
e práticas, estando à frente de processos de transição agroecoló-
gica, do reconhecimento e valorização de sistemas agrícolas tra-
dicionais sustentáveis, resistindo aos avanços da mercantilização 
da vida e da natureza. Afirmamos esse lema porque, para nós, o 
Feminismo e a Agroecologia fazem parte da construção de um 
mesmo projeto de transformação da sociedade que garanta a so-
berania dos povos sobre seus territórios e promova a produção 
e o consumo de alimentos saudáveis, a partir do uso e manejo 
sustentável dos agroecossistemas ao mesmo tempo em que re-
conheça o conhecimento, o trabalho e a contribuição econô-
mica das mulheres para a sustentabilidade da vida e promova 
autonomia, igualdade, liberdade. (SEM FEMINISMO NÃO HÁ 
AGROECOLOGIA, 2018, p.1)

Perante essa conjuntura, a finalidade do grupo em questão mos-
tra-se louvável e extremamente necessária, uma vez que com essa pauta 
é dado uma maior visibilidade às mulheres do campo, que também tra-
balham e tiram o seu sustento da terra utilizando técnicas de agricultura 
e de agropecuária, realizando muitas vezes tais atividades concomitante-
mente com os trabalhos do lar:

A impressão de que as mulheres são apenas donas de casa é muito 
forte na zona rural, os homens têm pouquíssimo compromisso 
com o trabalho reprodutivo: arrumar a casa, lavar roupa, fazer 
comida, cuidar dos filhos e dos idosos, dos doentes. Isso é um tra-
balho que geralmente cabe às mulheres e exclusivamente a elas, 
e por isso às vezes elas não podem passar o dia todo na lavoura. 
Aqui na Zona da Mata de Minas Gerais a gente observa que elas 
acordam mais cedo que o marido, fazem café, o homem vai para 
a roça e elas continuam trabalhando em casa. Por volta de 10h30, 
11h, elas vão para a roça, levam o almoço para o marido e aí ficam 
um pouco por lá, capinando ou fazendo alguma outra atividade. 
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Mas logo voltam para casa porque há coisas para cuidar, janta para 
fazer. (TORRES, 2019)

Neste enquadramento, as atividades que muitas dessas mulheres 
exercem no campo com o pouco tempo livre que as restam, em geral é o 
cultivo de árvores frutíferas e a produção de hortas, em que são cultiva-
dos legumes e hortaliças, os quais são utilizados como temperos para os 
alimentos, o que hodiernamente é dado uma maior visibilidade, já que a 
culinária dos setores rurais é rica em especiarias, por esse motivo há uma 
diversidade de sabores que agradam os mais diversificados paladares.

Aliado a isso, também há a incidência de mulheres que cuidam 
do cultivo de ervas medicinais, tendo em vista a necessidade das popu-
lações rurais em desenvolver métodos de cuidado com a saúde peran-
te a precariedade do sistema de saúde nessas zonas. É relevante apontar 
também que elas usualmente são responsáveis pela criação de pequenos 
animais como galinhas e/ou porcos para sua subsistência.

É explícito que as atividades supramencionadas estão diretamen-
te ligadas à produção de itens fundamentais para sua sobrevivência, sendo 
importantes tanto para a alimentação de sua família como para a geração 
de uma renda extra com a venda dos excedentes. Nesse sentido, o concei-
to de agroecologia é enquadrado em tal contexto, haja vista que essa pro-
dução de alimentos por ser feita em pequena escala e para o consumo do 
grupo familiar, essa acaba sendo feita de um modo mais ecológico, sem a 
forte presença de defensivos agrícolas sinteticamente desenvolvidos para 
alterar a composição química tanto da flora quanto da fauna.

Essas mulheres, então, acabam desenvolvendo técnicas de agroe-
cologia, sem, muitas vezes, nem mesmo saberem o significado da palavra 
e a importância desse movimento no desenvolvimento de uma alimenta-
ção mais saudável e como esse pode se desenvolver como um instrumen-
to na busca da justiça social e ambiental. Nessa lógica, a propagação do 
movimento da agroecologia é vital, pois esse busca não somente orientar 
as visões de mundo, mas também as atuações políticas e as práticas produ-
tivas de consumo, sendo essas pautadas na construção de novas relações 
sociais com base em valores como ética, solidariedade e responsabilidade.

É perceptível que o movimento em questão auxilia na busca da 
justiça ambiental por meio do uso de técnicas agrícolas que não agridem 
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de modo significativo o meio ambiente e que propagam a responsabilida-
de ambiental ao utilizar os recursos da natureza. Não obstante, o que não 
é tão visível é o fato de que como esse movimento pode auxiliar na busca 
da uma justiça humanitária e social, mediante o fenômeno do empodera-
mento das mulheres rurais.

O empoderamento é uma construção que liga forças e competên-
cias individuais, sistemas naturais de suporte e comportamento 
pró-ativo no âmbito das políticas e mudanças sociais. A pesquisa 
e a intervenção da teoria do empoderamento unem o bem-estar 
individual ao meio político e social mais amplo. Teoricamente, a 
construção une a saúde mental à ajuda mútua e luta para criar 
uma resposta comunitária. Isso nos obriga a pensar em termos de 
bem-estar versus doença, competências versus déficits e força ver-
sus fraquezas. Da mesma forma, a pesquisa sobre empoderamento 
centra-se na identificação de capacidades, em vez de enfatizar fato-
res de risco e explorar influências problemáticas do meio social ou 
em vez de culpar as vítimas. (BERTH, 2018, p. 24)

Sob esse panorama, o movimento da agroecologia auxiliaria no 
empoderamento das mulheres rurais ao impulsionar a comercialização 
dos produtos desenvolvidos por elas. Como muitos desses produtos são 
destinados ao consumo familiar, há todo um cuidado desde a plantação 
até a colheita, por esta razão a sua comercialização seria benéfica tanto 
para os consumidores, os quais seriam favorecidos pela diminuição dos 
componentes químicos na sua alimentação, quanto para elas, que passa-
riam a ter uma fonte de renda e não dependeria mais dos maridos. Nesse 
viés, o elo de submissão feminina estabelecido pelo Contrato Sexual aca-
baria sendo enfraquecido.

 CONCLUSÃO

Diante do exposto, compreende-se que o feminismo e a agroeco-
logia são movimentos fundamentais na busca da justiça social, humani-
tária e ambiental, capazes de desenvolver formas de melhorar a qualida-
de de vida e estimular um empoderamento das mulheres do campo em 
prol da sua libertação do Contrato Sexual em que são submetidas. Nesse 
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prisma, apresentam-se três formas de emancipação feminina que tam-
bém são necessárias para alcançar tal objetivo.

A primeira forma de emancipação é a intelectual, a qual consiste 
na compreensão das diversas formas de submissão de uns perante outros 
em níveis micro e macro da sociedade ocasionado por diferentes moti-
vos, isto é, mostra-se como o desenvolvimento de uma visão crítica da 
realidade em que está inserida, com o entendimento das mazelas sociais 
que assolam a população brasileira, como o racismo e o machismo, e 
como se pode auxiliar no combate dessas mazelas.

A própria ciência do Direito também gera a emancipação in-
telectual nas várias camadas sociais ao predispor do debate acerca dos 
Direitos Humanos, pois este traz consigo grandes mudanças, na medida 
em que nivela as relações sociais, com o propósito de sanar as diferen-
ças que possibilitam a criação de categorias de indivíduos dominadores 
e de dominados.

A segunda é a emancipação psicológica, a qual se manifesta 
com o desenvolvimento de sentimentos sociais positivos, como a au-
toestima e a autoconfiança, que são substanciais para as mudanças das 
condições de vida. Em um quadro conjugal de submissão, que envolve 
violência física e psicológica, a libertação dessa condição é dificultada, 
devido o agressor provocar na vítima sentimentos de tristeza e insatis-
fação com a pessoa que ela se tornou. Por essa razão, é tão importante 
essa forma emancipação.

Por último, tem-se a emancipação econômica, consistindo na 
garantia de independência financeira das pessoas de uma comunidade, 
sendo essa de grande importância para a concretização das outras for-
mas de emancipação, isto é, uma mulher adulta da zona rural que possui 
renda própria e que não é dependente economicamente do marido acaba 
servindo de inspiração para outras mulheres da localidade e isso opor-
tuniza que elas também busquem essa independência financeira, o que é 
primordial para o alcance das demais formas de emancipação.

Nesse sentido, a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, apresen-
ta-se como um caminho para as mulheres rurais conseguirem uma renda 
extra, haja vista que essa lei determina que no mínimo 30% do valor re-
passado a Estados, Municípios e o Distrito Federal pelo Fundo Nacional 
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de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de alimentos 
produzidos na agricultura familiar ou por pequenos produtores.

Neste mesmo enquadramento, é válido salientar que as poucas 
políticas públicas que podem ajudar às mulheres que vivem em condi-
ção de violência na zona rural estão cada vez mais escassas e ameaça-
das, em razão disso é de extrema importância à realização de estudos 
e pesquisas que abordem tal problemática, com a finalidade de viabili-
zar uma maior quantidade de projetos que busquem auxiliar as vítimas 
desse tipo de relação.

Dessa forma, as leis de proteção à mulher, como a lei nº 11.340 
conhecida também como a lei Maria da Penha, poderão ser aplicadas 
a maior quantidade de casos possíveis, tanto na área urbana como na 
rural, colaborando cada vez mais para a diminuição da cifra oculta de 
casos não denunciados e escondidos de violência física e psicológica 
contra as mulheres.

É inegável que tais soluções apresentarão resultados em longo 
prazo, uma vez que uma problemática dessa magnitude não será solu-
cionada rapidamente, em função disso faz-se elementar o empenho da 
sociedade como um todo para erradicar essa mazela social, em prol do 
bem-estar das mulheres e da luta contra o patriarcado fortemente insta-
lado, principalmente nas zonas rurais brasileiras. Dessa maneira, o elo 
que liga as mulheres do campo a um Contrato Sexual será aos poucos 
rompido por uma união social, feminista e agroecológica.
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 INTRODUÇÃO

A mulher brasileira, na sua atuação, dentro do movimento femi-
nista, se encontra cercada de questões extremamente relevantes no to-
cante às suas pautas que visam a proteção da mulher contra a violência 
doméstica. Entre todos os contextos em que a ação do feminismo é rele-
vante, temos a realidade experienciada pela mulher camponesa que, ape-
sar, de estar, paulatinamente, mudando seu perfil histórico, decorrente 
da modernização, industrialização e urbanização, cada vez mais latentes 
no Brasil, ainda conservam os traços de opressão, características de uma 
sociedade patriarcal.

A realidade agrária brasileira, bastante complexa, apesar de pre-
vistas algumas garantias, inclusive legais, tanto para a proprietário quan-
to para o posseiro, é sabido as dificuldades encontradas pelo pequeno 
produtor, camponês, na efetividade dessas garantias. O acesso a infor-
mações, talvez potencializado pelo seu pouco grau de escolaridade, mas, 

1 Pesquisadora. Graduanda em Direito pela Unifimes/GO.  marianamr.machado@
gmail.com.

2 Pesquisadora. Mestra em Direito Agrário pela UFG/GO. Advogada. renatamartins-
vasconcelos@hotmail.com.

3 Pesquisador. Doutor em Direito pela UnB/DF. Mestre em Direito Agrário pela 
UFG/GO. Advogado. josedocarmoas@gmail.com.
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com certeza, dificultado pela burocracia estatal e jurisdicional. Mais uma 
vez na não aplicação do “direito como efetividade” (SIQUEIRA, 2016).

Ademais, essa falta de efetividade do direito contribui para além 
de uma expropriação territorial, reforça, também, o patriarcado. Quando 
nos referimos às mulheres, camponesas, inseridas no contexto agrário é 
importante enfatizar que prevalece o modelo familiar matrimonial hete-
ronormativo, e uma das consequências diretas de tal modelo familiar é a 
interação, assimétrica, entre marido e esposa, normalmente, respaldada 
por uma série de elementos históricos entre eles a religião.

Seguindo a linha de raciocínio, para compreender a gama in-
trincada e complexa de fatores que compõem a realidade cotidiana da 
mulher, camponesa, brasileira, importante as ciências sociais na com-
preensão da família, pois, além de darem forma para o vínculo da mulher 
com a terra também dão as peculiaridades da vida interior, psicológica, 
daquelas que, em grande maioria, também, trabalham com agropecuária, 
de forma ecológica, juntamente com a família e a comunidade.

Delineados, então, certos aspectos, gerais, importantes, que con-
figuram a vida da mulher camponesa, brasileira, e, decorrente da hetero-
geneidade da categoria. Ressaltemos, então, as vulnerabilidades, contri-
butivas para, além de crime, traumas nas mulheres: a violência doméstica, 
suscetíveis de agravamento, no cenário rural.

Assim sendo, existe uma relação bastante perceptível entre as lu-
tas feministas brasileiras, especialmente na esfera política, e a visibilida-
de atual da violência doméstica no campo. É, também, válido salientar a 
atualidade e importância de todo esse processo de (re)existência, ativa, na 
busca pela autonomia, pelas mulheres acometidas por essa difícil realida-
de, em busca da efetivação dos seus direitos.

As abordagens das causas/motivações das agressões sofridas, na 
constância familiar e conjugal, pela mulher camponesa, são relevantes na 
e para a compreensão da amplitude/dimensão da relação vítima - agres-
sor. Mediante tal análise encontramos questões estruturais – históricas, 
culturais e de gênero.

Aderindo uma visão humanista, a respeito do tema, podemos 
perceber que sua persistência no cenário rural brasileiro não difere, tan-
to, da própria violência contra a mulher no ambiente urbano, já que a 
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distinção entre o urbano e o rural diz muito mais sobre as formas da 
vítima requerer ajuda e amparo do que sobre o agressor que, apesar de 
contar com uma, possível, maior impunidade quando se trata do campo, 
também, apresenta pontos de convergência com o agressor das cidades.

A convergência do comportamento dos agressores de mulheres, 
tanto no campo quanto na cidade, vem do imaginário, colonizador, de 
que a figura feminina deva submissão e até mesmo servidão às figuras 
masculinas, especialmente a do marido. Além da opressão real advinda 
da cobrança de pessoas próximas, a sociedade em suas manifestações cul-
turais faz várias imposições à mulher implicitamente.

Por fim, a conjuntura da violência doméstica, no campo, é, por 
sua vez, uma somatória de muitos elementos que vem corroborar com 
o abismo existente entre a realidade e o ideal de justiça; entre o direito e 
sua efetividade. O presente estudo visa abordar alguns desses elementos, 
causas e consequências, estruturais, na sociedade brasileira.

 2. MULHERES DO CAMPO: ORIGENS E OPRESSÕES

A mulher do campo possui várias faces, desde trabalhadora ru-
ral, até a mulher que cuida da casa e dos filhos para que o marido trabalhe 
fora ou na própria lida agrícola, incluindo também as filhas de trabalha-
dores rurais e uma infinidade de possibilidades de vivência da mulher 
no campo. Assim, a mulher e seu papel no ambiente que vive é dos mais 
variados possíveis e dentro dessa perspectiva podemos retirar um recorte 
de classe social que possui certas especificidades pois apesar da violência 
ocorrer independente do poder aquisitivo e econômico do indivíduo, a 
forma como ocorre pode variar muito de acordo com o mesmo.

É indelével que existe uma diferenciação de oportunidades para as 
mulheres no contexto agrário quando se trata de poder econômico, o que 
cria mais uma subdivisão no assunto pois a agressão que em si já é uma 
grande chaga no íntimo daquela que experiencia isso no cotidiano, no caso 
daquelas que enfrentam as agruras da falta de recursos financeiros muitas 
vezes esse cenário pode indicar um contexto de risco para própria vida.

Compreendendo o rol das relações no meio agrário, é perceptí-
vel que numa abordagem regional a mulher camponesa possui as mais 
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variadas etnias: brancas, negras, indígenas entre outras, cada uma com 
suas unicidades e lutas que de algum modo sempre esbarram no assunto 
da violência pois como ela tem o objetivo de silenciar a mulher de algum 
modo, é um impasse direto a toda e qualquer luta em busca de igualdades 
e legitimação de direitos.

Apesar disso, a rotina da mulher campesina tem historicamente 
traços em comum e que nem sempre são colocados para elas de forma 
opcional e sim impositiva. Não é raro que as mulheres sejam incumbidas 
da responsabilidade de manter os lares em ordem, as crianças e integran-
tes da casa alimentados. Porém, o problema maior não reside nas mulhe-
res desempenharem essas funções, a problemática se dá porque é quase 
unânime na sociedade que apenas elas devam cumprir esses afazeres, e a 
justificativa se pauta numa espécie de explicação tendenciosa de que os 
aspectos fisiológicos e psicológicos da mulher colidem para que sejam 
ideais para serem alocadas nesse papel. Assim, temos um discurso de que 
a Biologia é a responsável por mulheres serem limitadas e condicionadas 
a perpetuar essa forma de existir socialmente (CARISSIMI, 2014, p.77).

Nesse sentido, a questão da luta feminina no contexto agrário toma 
mais forma pois a partir do momento em que existem graves limitações 
externas ao indivíduo que travam suas ações e evoluções surge consequen-
temente um sentimento de impotência, que acaba por mover o indivíduo 
a se questionar sobre seu próprio senso de liberdade e finalizar concluindo 
que certamente os comportamentos que lhe impuseram como regras so-
ciais não são mais que mecanismo de perpetuar e reafirmar sua impos-
sibilidade de ocupar outros papéis sociais, e no recorte do campo isso se 
traduz , com embasamento nas lutas feministas de emancipação da mulher 
que as trabalhadoras e residentes das áreas rurais possam livremente optar 
por outros moldes relacionais como morar sozinhas, exercer gênero e se-
xualidade que difere da heteronormativa , ser a responsável pelo sustento e 
ocupar o lugar do trabalho  que por padrão é do marido na constância do 
matrimônio , escolher a maternidade solo e tantas outras opções que ain-
da hoje mesmo que existam, ainda são enxergadas como incomuns e pela 
questão da própria justificativa biológica para a permanência da mulher 
em um papel de mãe e responsável pelos afazeres do lar, também finda por 
ser severamente julgada por uma parcela da sociedade brasileira.
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Somado à limitação da mulher em atividades ligadas ao cuidado 
e manutenção do âmbito familiar, que já é um grande motivador para 
conflitos por suscitar o sentimento de insatisfação com a comprometi-
mento da autonomia feminina existe também outro ponto relevante. O 
papel da trabalhadora rural, mulher do campo é considerado pelo senso 
comum como vil auxiliar do papel masculino, que seria o principal e mais 
relevante tanto economicamente quanto para a comunidade (AGUIAR, 
2016, p.268).

Tal constatação apresenta a pressão social e o papel de inferiori-
zação e submissão da mulher de modo sutil, mas o maior problema não 
reside na constância desse papel social, afinal, pressupõem-se que seja em 
alguma medida voluntário permanecer nele. Infelizmente, a ideia de ati-
tude voluntária está distante da realidade feminina majoritária e seu uso 
como argumento se torna cotidianamente cada vez mais cruel, e nesse 
contexto entra a violência contra a mulher.

Nesse panorama de opressão é relevante destacar o papel do pa-
triarcado, pois esse sim pode ser entendido como algoz da liberdade fe-
minina de maneira ampla, já que não se trata de casos isolados em que 
a mulher camponesa e até mesmo a figura feminina urbana, assumem 
o papel subalterno ao do homem nas relações sociais. Pontuar o que é 
patriarcado é compreender a relação masculina com a repressão femini-
na, já que ele é designado como a base da explicação do lugar prioritá-
rio do homem na hierarquia social brasileira em detrimento da mulher, 
ainda que ela desempenhe tanto ou mais esforço em ser mantenedora do 
núcleo familiar. Contudo, o patriarcado não em seu conceito apenas na 
composição da figura paterna ou do homem como peça central e primá-
ria do respeito social e do convívio relacional familiar, o patriarcado vem 
ser tratado também como toda e qualquer manifestação em que a mu-
lher seja subjugada e seja posicionada de tal modo que o homem exerça 
poder dominante sobre ela, seu comportamento e até mesmo ganhe o 
aval da oportunidade de violar os direitos inerentes à vida da mulher. 
(CARISSIMI, 2014, p.47).

Inegavelmente, o medo de possíveis ameaças é preponderan-
te para a permanência da mulher nas situações supracitadas de domi-
nação patriarcal, o que explica também que elas sejam tão comuns. É 
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válido considerar que pela lógica, partindo das garantias constitucionais, 
Direitos Humanos e tantas ferramentas jurídicas é quase inconcebível 
que estas opressões, ameaças e efetivas violências ocorram com tanta na-
turalidade e impunidade. Mas lamentavelmente essa contradição se dá 
pela distância entre a teoria e a prática, ainda muito comum quando se 
trata do Direito brasileiro.

No tocante ao Direito Agrário um impacto direto do patriarcado 
e das relações sociais desequilibradas que sempre pendem a palavra final 
para o homem e também na qual qualquer que seja o ato realizado por 
ele o reconhecimento é de sutilmente maior até totalmente superior ao 
da mulher que praticou o mesmo serviço, é que acaba ocorrendo um fe-
nômeno de ocultação da relevância do trabalho da agropecuária exercida 
pela mulher, sua contribuição que já é imensa por seu papel de mante-
nedora do lar, ainda é acrescido de uma lida rural que muitas vezes não 
é nem reconhecida e menos ainda remunerada, sendo que quando existe 
algum tipo de retorno financeiro muitas vezes é feito de forma inadequa-
da , com valor muito menor do que o que é oferecido pela mesma tarefa 
executada por um homem. (OLIVEIRA, 2019, p.1074).

Em síntese, a mulher do campo, que muitas vezes faz o duplo 
papel reprodutivo e socioeconômico dentro das conexões sociais que 
realiza durante a vida, enfrenta uma gama complexa e correlacionada 
de inseguranças no tocante à própria existência, em como lida com o 
caráter de limitação importo pelo patriarcado e até mesmo em suas lu-
tas para buscar mudanças mínimas para garantir sua qualidade de vida, 
resiste e enfrenta uma resistência masculina que em última instância a irá 
coagir com o emprego da violência e ameaças. Assim, a violência contra 
a mulher do campo é ao mesmo tempo violação de direitos básicos de 
qualquer indivíduo, ferramental do patriarcado e opressão da essência, 
esperança e autonomia da figura feminina.

O Direito Agrário tem para com as lutas feministas o crucial e 
prático trabalho de oferecer para as camponesas ferramentas para a re-
sistência ao patriarcado (OLIVEIRA, 2019, p. 1074). E dessa forma, 
conforme os debates e as oportunidades de conscientização midiática 
se ampliam mais apoio as mulheres vão galgando, tanto para denunciar 
violências que sofrem no campo quanto até mesmo para que o aparato 
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estatal se direcione para abordar essa pauta disponibilizando instituições 
e profissionais capacitados em localidades cada vez mais geograficamente 
de fácil acesso para as mulheres em situação de risco. Assim, é possível 
inferir que a emancipação feminina das imposições sociais, reprodutivas 
e o trabalho exercido pela mulher no contexto agrário urgem mudanças, 
e essa resistência contra um histórico de opressões pelo patriarcado é a 
grande marca do feminismo constituído pelas próprias vítimas e pessoas 
sensibilizadas pela causa voltado para assegurar melhorias na qualidade 
de vida da mulher campesina.

 3. MANIFESTAÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE RESISTÊNCIA E   
 GARANTIAS DE DIREITOS PARA AS MULHERES DO CAMPO

Quando se trata de Feminismo e da maneira que esse movimento 
político de resistência feminina, existem muitos enfoques importantes e 
dentre eles um dos mais relevantes é a classe social. Isso se deve ao fato de 
que as mulheres, a depender de seu poder econômico e a posição que ela 
ou sua família ocupa dentro da sociedade, recebem certos tratamentos de 
maneira distinta, sendo evidente, portanto, que algumas terão mais privi-
légios que outras em determinadas circunstâncias (HOOKS, 2018, p.55).

Importando este fato para o feminismo e sua ação no contexto 
agrário, é perceptível que existem sim abissais diferenças entre os diver-
sos perfis de mulheres que residem no campo, e isso não deslegitima de 
modo algum o direito de todas elas a serem amparadas pelas políticas 
públicas existentes e de fazerem parte das lutas tanto para si quanto como 
um ato revolucionário e de solidariedade às mulheres que não tem os 
mesmos privilégios. O feminismo é e vem se moldando em seu processo 
histórico contínuo, para todas as mulheres, tanto que não se fala apenas 
em Feminismo no singular, o ideal é entender que são os Feminismos, já 
que existe toda sorte de vertentes que apesar de diferirem em suas pautas, 
tratam da mulher e sua representação social, política e econômica, além 
de a maioria dessas vertentes tratar da importância de uma Educação 
para as mulheres sobre elas próprias (HOOKS, 2018, p.41).

Assim sendo, entendendo sobre a raiz do movimento Feminista 
como uma manifestação política pelos Direitos das mulheres podemos 
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prosseguir para as experiências do Brasil e das primeiras lutas de resistên-
cia das mulheres camponesas. É importante salientar que o termo mulher 
do campo é abrangente e nas manifestações públicas como a exemplo 
de uma das mais numerosas e precursora do debate político e social do 
tema, temos a Marcha das Margaridas, que contou não apenas com as 
trabalhadoras rurais, mas também, quilombolas, indígenas, trabalhado-
ras da pesca, aquelas que fazem atividades extrativistas como a quebra 
do coco, trabalham em seringais, florestas e assim por diante, são essas 
mulheres que formaram as faces revolucionárias que se conduziram nas 
ruas de diversas localidades do país para manifestas contra violências, 
injustiças e exigir visibilidade de sua luta (AGUIAR, 2015, p.1).

A Marcha das Margaridas foi um movimento realizado desde 
2000, e que teve em 2019 expressivo impacto nas ruas de Brasília em 
termos de união de luta feminista, pois na ocasião houveram também 
a participação de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem-Terra , indígenas e também mulheres urbanas que simpatizavam 
com a luta daquelas que se faziam notar ali, através de uma riqueza 
de adornos, músicas, cartazes que caracterizavam tanto aspectos mais 
particulares de suas lutas quanto reinvindicações coletivas, além disso 
é possível afirmar que além de bastante vultosa, essa edição da Marcha 
em especial contou com grande aporte midiático, o que trouxe enor-
me visibilidade de suas reinvindicações para a sociedade Brasileira 
(AGUIAR, 2015, p.392).

Assim, é notável que ao longo dos anos muito mais que uma inte-
gração em teoria, do feminismo das mulheres do campo, é possível notar 
paulatinamente mais representação sociológica dessa integração e aco-
lhimento das mulheres que requerem a relevância das garantias da figura 
feminina das cidades, que da mesma maneira que urgem ser ouvidas e 
vem se solidarizando na união efetiva nas manifestações públicas, midiá-
ticas, políticas e ademais, com aquelas dos campos e florestas. Tal junção 
sociológica só vem confirmar o que no patamar acadêmico se pode infe-
rir como tendência maior, por meio da produção intelectual feminista, da 
força que existe em diferentes vertentes e perfis de mulheres, se unirem 
em busca de proteção e direitos que as ofereçam subsídios para enfrentar 
e problematizar o patriarcado brasileiro de maneira efetiva.
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A figura do patriarcado se faz presente na luta das mulheres fe-
ministas do campo não raras vezes na pessoa do marido, e isso se agrava 
quando abordamos aquelas que não possuem condição financeira para 
deixar o relacionamento, tendo portanto que permanecer em uma si-
tuação indesejada por uma série de fatores que vão desde dependência 
emocional, por não saberem como levarão a vida adiante longe daquele 
que no processo de sua socialização foi ensinada a servir, obedecer e 
respeitar como o detentor da palavra final, inclusive quando se trata 
de sua própria autonomia. Essa gama intrincada de fatores legitima e 
reforça o peso e o tamanho da responsabilidade que o Feminismo tem 
para com essas mulheres, especialmente no que se refere a seu acesso 
à informação e educação sexual, que são inclusive assuntos abordados 
pela Marcha das Margaridas.

Quando abordamos a ideia de teoria e prática do feminismo, 
entendemos que até mesmo ele em seus primórdios só se transformou 
na vasta gama de conteúdos literários, audiovisuais e de protesto como 
temos hoje, pois mulheres, antes da educação feminista ser um termo 
consolidado, se juntaram de modo a compartilhar suas experiências, 
principalmente no que diz respeito ao pensamento sexista, que pode ser 
entendido na divisão social explícita de comportamentos adequados só 
para mulheres ou só para homens, tendo sempre como questão primei-
ra que as mulheres possuem uma quantidade de limitações sociais em 
relação aos homens e que persistem ao longo do tempo , podendo ser 
mais efetivamente problematizadas quando as mulheres se unem e com 
ferramentas midiáticas e educacionais, conseguem levar para a sociedade 
esses temas. (HOOKS, 2018, p.37).

Assim sendo, podemos perceber a Marcha das Margaridas como 
uma dessas manifestações claras do feminismo, em que a força do cole-
tivo feminino leva para a população todas essas urgências e necessidades 
da mulher do campo como indivíduo, conquistando seu espaço e visibi-
lizando sua história de resistência contra o patriarcado e todos os demais 
sistemas econômicos e políticos que as oprimem.

No tocante as políticas públicas, que advém principalmente de 
manifestações sociais como a Marcha das Margaridas, temos em especial 
o anseio de proteção para a mulher camponesa. Isso se deve ao fato de a 
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poder Estatal historicamente tratar com negligência as relações matrimo-
niais das mulheres, é notório que apesar de já haver algumas mudanças 
quanto à isso, a esfera relacional da mulher não é do Estado, visto que são 
problemas íntimos e que em teoria não disputariam em mesmo pódio 
com as demais demandas de gerência do governo, é inegável que grande 
parte desse entendimento que prejudica o correto auxílio aos problemas 
de violência doméstica que enfrentam as mulheres do campo se dá em 
razão do cerne patriarcal que a sociedade brasileira possui e sua relação 
direta com a política (CARISSIMI, 2014, p.97).

Quando remetemos essa ideia para a realidade da mulher que re-
side longe das cidades, na maioria dos casos, acabamos por suscitar um 
dos maiores impasses que é, na constância da agressão, a dificuldade em 
realizar a denúncia. Somando a distância para chegar até às autoridades 
com o perfil social brasileiro de não dar a devida importância para confli-
tos conjugais temos uma fórmula de caos e crueldade para com as mulhe-
res do campo, levando a mais uma instância a violência institucional e va-
lidando em enorme grau toda luta travada pelas mulheres nas ruas do País.

No plano concreto do legislativo, em 2018 a partir da ação do 
Governo Federal por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas para 
as Mulheres juntamente com o Fórum Nacional para o Enfrentamento 
da Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta, inaugurou a 
Campanha “Mulheres donas da própria vida - Viver sem violência direi-
to das mulheres do campo e floresta” (CARISSIMI, 2014, p.103-104). O 
surgimento da Campanha de conscientização foi fruto direto da Marcha 
das Margaridas que teve início em 2000, evidentemente a luta de milhares 
de mulheres em consolidar dentro do governo brasileiro as marcas de sua 
resistência gerando resultados.

Dentre todas essas consequências do embate direito das inte-
grantes dos movimentos que reivindicam garantias e visibilidade da mu-
lher campesina, é indiscutível que a criação das Diretrizes e Ações para o 
Enfrentamento da Violência contra as Mulheres do Campo e da floresta 
foi um dos grandes marcos políticos desta luta. Segundo as Diretrizes e 
Ações para o Enfrentamento da Violência contra as Mulheres do campo 
(Brasília, 2011) a violência a ser abarcada pelas políticas públicas atuais e 
futuras é bastante ampla indo desde a violência doméstica até a violência 
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institucional. Tal apresentação formal dos anseios das manifestações so-
ciais , debates públicos e todas as formas que foram utilizadas pelas mu-
lheres do campo para apresentar aos cidadãos brasileiros suas origens, 
histórias, trajetórias e resistências é e está sendo conforme os brasileiros 
se conscientizam dessa problemática, um importante divisor de águas 
para uma evolução moral e ética do Estado e Movimento Feminista para 
com as vítimas de tantas crueldades, além de uma prevenção para barrar 
a perpetuação dessa cultura de violência que foi uma manifestação das 
contínuas marcas de violação de direitos das mulheres historicamente.

Urge destacar também a base principiológica das Diretrizes, que 
é comporta por: Igualdade e respeito à diversidade, Equidade, Autonomia 
das mulheres, Laicidade do Estado, Universalidade das políticas, Justiça 
Social, Transparência dos atos públicos, Participação e controle social 
(BRASIL, 2011, p.25-26).

Assim sendo, a questão da mulher na sociedade e seu recorte vol-
tado para o ambiente do campo e das florestas, carrega consigo suas raízes 
que mesmo em ambientes distintos das mulheres urbanas, tem princípios 
semelhantes. Isso também faz refletir que o patriarcado não poupa mais 
ou menos as mulheres, sejam elas campesinas, vivendo quase que estri-
tamente o modelo patriarcal ideal, ou até mesmo as mulheres urbanas e 
independentes, existe um medo que paira a vida feminina e esse medo se 
relaciona diretamente com violência advinda dos homens. A injustiça é 
da tal magnitude que mesmo que a mulher busque evitar o casamento ou 
queira de todas as formas uma vida que a proporcione mais segurança, 
ainda assim estará em risco, já que quando se trata do patriarcado no 
Brasil a construção sexista é intrínseca e independe da autonomia femi-
nina em fazer escolhas. Em todos os cenários, campo e cidade, é certo que 
na cidade há privilégio geográfico para fazer denúncias, e é esse o ponto 
que a luta das mulheres do campo e da floresta querem chegar quando 
heroicamente colocam suas vidas até em risco para protestar.

O peso de ser uma mulher do campo e a graça de ser mulher, 
contrastam no Brasil atual em que o discurso Feminista ganha palco nas 
redes sociais. A distância entre luta e realidade ainda é grande, e nada 
garante que está perto do fim, já que enquanto uma só mulher padece 
todas perdem, o grosso cordão da luta feminina é desfiado a cada mulher 
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que padece nas mãos de um agressor ou que sofre em silêncio. A luta 
Feminista e o embate jurídico e social em busca da proteção da mulher 
contra a violência em suas amplas faces são uma arma legítima do movi-
mento político de proteção aos direitos da mulher.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando tratamos de Direito Agrário, no contexto da realidade 
da mulher do campo, é necessário enfatizá-la como indivíduo que realiza 
atividades agrárias, que se traduzem no direito de produção que quando é 
visto pela ótica geral, se traduz menos valorizado que o do homem, tanto 
no sentido de reconhecimento social quanto no quesito de remuneração 
que muitas vezes é inadequada ou inexistente (OLIVEIRA, 2018, p.1083).

Desta forma, temos uma adição de fatores que culminam em 
uma problemática demasiadamente séria, que é a limitação de oportu-
nidades que possibilitem a mulher campesina de garantir sua própria 
fonte de renda e dificultam a ação autônoma da mulher que está vivendo 
situação de violência de transpor as barreiras que a fazem permanecer 
com o seu agressor. Esse assunto é de grande importância para a ação 
efetiva do poder público pois se coloca como mais um obstáculo diante 
da liberdade e da segurança da mulher campesina, que já encontra difi-
culdades até mesmo para conseguir denunciar. O fator econômico é um 
dos pontos em que o patriarcado se consolidou historicamente no Brasil, 
pois ao impedir que a mulher tenha reconhecimento e visibilidade pelo 
seu trabalho, a restringe igualmente no campo do mercado de trabalho.

É possível inferir também que toda essa negligência em relação 
à visibilização por parte do Estado, que apesar de formalmente se mani-
festar em relação às lutas das mulheres do campo, na prática, ainda dei-
xa a desejar no quesito de apoiá-las em um serviço muitas vezes braçal, 
devido à escassez de recursos financeiros em que vivem. Tudo isso torna 
a dupla jornada da mulher do campo (mãe e trabalhadora) ainda mais 
pesada e árdua, pois na constância de agressão existe um medo constante 
e uma submissão ainda maior da mulher para com o agressor que desem-
penha o papel de prover suas necessidades básicas e de seus filhos. Esse 
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cenário não raramente se desdobra em resultados caóticos e muitas vezes 
que decidem a vida ou a morte da mulher.

Portanto, assegurar que as mulheres tenham uma remuneração 
equiparada a masculina no tocante ao trabalho agrário é também contri-
buir para a liberdade dessas mulheres e em um plano otimista, a longo 
prazo, possibilitar que aquelas que se encontram na constância de rela-
cionamentos abusivos sendo vítimas de violência psicológica, física, se-
xual e até institucional, tenham efetiva ferramenta para retomarem suas 
vidas longe de seus algozes e de todos os traumas que acumularam em 
decorrência desses violações de direitos.

Desta maneira ainda, é preciso também destacar o papel da mulher 
agrária e a maternidade. Nesse ponto a violência é uma das mais brutais 
manifestações contra a mulher, sempre ressaltando que muitas mulheres 
do campo não possuem meio geograficamente viável de fazer denúncias 
sem colocar a própria vida ou a de seus filhos, em risco, já que não raro 
convivem na mesma casa que o agressor e deixar os filhos sozinhos com 
aquele que já se mostrou ser desequilibrado não é uma opção viável.

Fazendo uma abordagem Feminista sobre o tema, o entendimen-
to da autonomia da mulher é prejudicado na sua socialização , pois existe 
uma ideia muito explícita na sociedade de que a responsabilidade da mu-
lher como indivíduo é muito mais encarar as dores das consequências do 
padrão imposto por fatores histórico-culturais do que ter atitudes que de 
fato sejam autônomas e as afastem dessas dores que são dadas pelo senso 
comum como rito de vida de uma mulher e não uma escolha consciente 
(MIGUEL; BIROLI, 2014 ,p.112).

No momento em que reportamos esse conceito para a ideia da 
maternidade ainda que em um contexto da mulher como vítima de vio-
lência no campo, é notório observar que se trata de uma fragilidade es-
trutural da sociedade e resquícios da ideia patriarcal e em alguns casos 
até oriunda da Religião, que a mulher deva cumprir uma trajetória de 
vida consistente em chegar à idade adulta, casar e ter filhos, mesmo que 
espontaneamente jamais escolhesse tais caminhos. Visto que todas as 
mulheres possuem uma origem, e muitas das mulheres campesinas são 
filhas de mães que por lamentável acaso do destino viveram desampa-
radas e antes de medidas como a Marcha das Margaridas realizada em 
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2000, é justificado que, em especial aquelas que não possuem acesso à 
informação de qualidade, ainda carreguem certas crenças limitantes que 
ingenuamente perpetuam sua situação grave de violência e as impedem 
de se unir aos movimentos feministas e reivindicar seus direitos e digni-
dade como pessoa.

É indubitável que a maternidade é um dos eventos ímpares da 
vida da mulher e que em tese, pelo menos aquela que difunde o patriar-
cado, a mulher teria condições de levar a maternidade até o fim de forma 
segura e sem se preocupar com o financeiro da família, já que é tradicio-
nal do modelo patriarca que o homem seja o responsável por prover o 
sustento da casa. Contudo, tal ideal está mais próximo da utopia do que 
da realidade em termos de Brasil, e isso só vai aumentando a situação de 
fragilidade da mulher, que mesmo que realize algum trabalho de forma 
até imprudente para a própria saúde e a da prole que leva no ventre, não 
será remunerada corretamente quando de fato é, em alguns casos.

Na vida do campo isso é ainda mais grave visto que nem todos 
os residentes campesinos tem a possibilidade de viver próximos aos co-
mércios locais, e vivem do trabalho agrário em propriedades de terceiros 
o que condiciona toda a família a depender do patriarca , inclusive a mu-
lher em situação de vulnerabilidade e que ainda sofre violência domésti-
ca e não raro violência sexual, que é igualmente deslegitimada no senso 
comum que apesar de estar mudando, não há muito tempo considerava 
o ato sexual uma obrigação feminina no casamento, independente de 
quaisquer circunstâncias.

É também de suma importância destacar que a realidade supra-
citada é apenas um recorte bastante específico de situações de extrema 
gravidade que são desamparados pelo Estado por todos os motivos que 
felizmente a luta feminista juntamente com as mulheres campesinas que 
estão à frente dos movimentos sociais, buscam combater. É ainda re-
levante destacar que a amplitude das situações de opressão da mulher 
também tem relação direta com a classe social que estas ocupam, o que 
não invalida o discurso feminista de proteção à mulher que se encontra 
em situações extremas, mas também deve ser minuciosamente aplicado 
a cada caso pois há mulheres que mesmo com todas as questões intrín-
secas a seu processo sociabilização permanecem sem se manifestar em 
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relação ao feminismo e em seu cotidiano a realidade é mais amena e a 
forma como os integrantes de seu lar lidam com a vida comum é respei-
tosa, para essas mulheres o Feminismo sempre se encontra para apoio e 
eventuais urgências, mas também encontra a cautela necessária para que 
não haja uma generalização inapropriada e que um movimento que luta 
contra as injustiças para as mulheres, não seja responsável por perpetuá-
-las aos homens (MIGUEL; BIROLI, 2014, p.37).

Assim sendo, é necessário o devido respeito aos indivíduos da 
coletividade e o entendimento que mesmo que os processos de sociali-
zação na sociedade brasileira sejam um tanto mais repressivos com as 
mulheres no sentido da imposição de maternidade e outros ritos que em 
teoria as adequam ao seu papel de mulher, não é da responsabilidade nem 
do Estado e nem do movimento feminista cuidar daquilo que já está bem 
estabelecido e acordado entre aqueles que vivem sua realidade. Não raro 
a coletividade tanto dos movimentos quanto até mesmo as ações gover-
namentais, se tangenciam de modo que o que é verdadeiramente urgente 
acabe se tornando segundo plano.

Por fim, toda a situação econômica também se encontra em um 
plano maior e este tem relação direta com o apoio dos órgãos que compõe 
o corpo do Direito Agrário no Brasil, que infelizmente não raras vezes 
deixam em desamparo aqueles indivíduos que exercem suas atividades 
agrárias com poucos recursos e em territórios de difícil acesso em mui-
tos casos (OLIVEIRA, 2018, p.1084). Assim, quando se trata da situação 
familiar no campo, a vida para as mulheres que compõe as camadas so-
cioeconômicas mais baixas é estruturalmente difícil, e isso nem chegando 
no próprio comportamento do cônjuge , mas na própria estruturação de 
sua vida familiar e isso pode ser fator de soma na ocorrência de violência 
já que a falta de recursos gera uma insatisfação que se expressa de formas 
diferentes de indivíduo para indivíduo, alguns fortalecem o vínculo e ou-
tros utilizam o vínculo para expressar suas insatisfações.

Mesmo assim, não é viável visualizar o instituto do casamento 
como algo maléfico para a mulher do campo, ou mesmo para a mulher 
urbana, que livremente deseje fazer parte desse molde social. O mais im-
portante é que assim como requerem os movimentos feministas e aqueles 
das mulheres do campo, haja uma conscientização sobre o sexismo na 
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sociedade e que os integrantes da futura família que venha a se constituir 
tenham claras os limites entre relacionamento e abuso, pois o movimento 
feminista também tem seu caráter de garantir para as mulheres o insti-
tuto da família como algo seguro e que realmente ofereça aquilo que afe-
tivamente os indivíduos que se unem desejam: afeto e apoio ( HOOKS, 
2018, p.94)

A violência contra a mulher é um cenário muito longe do ideal 
para uma sociedade que visa um desenvolvimento saudável e equânime, 
não é razoável que esses comportamentos sejam tolerados em nome de 
filhos, em nome de dogmas religiosos ou quaisquer outros motivos. Não 
se trata apenas de asseguras os direitos da mulher, se trata também de 
assegurar um dos maiores direitos do indivíduo: o direito à vida.

É também de insubstituível memorar todas as vidas de mulheres 
trabalhadoras que foram ceifadas no campo, muitas por não conseguirem 
contactar qualquer tipo de autoridade para sair da situação de brutalida-
de que enfrentavam, outras pois mesmo tendo a possibilidade de contac-
tar, não tiveram suas súplicas ouvidas.

Finalmente, a questão da violência contra a mulher perpassa por 
todos os tópicos abordados no presente artigo, mas em nenhuma instân-
cia os esgota, já que há mais uma infinidade de situações e realidades tão 
cruéis quanto as que comumente podemos ter acesso de forma acadêmi-
ca. Assim, muito além de perspectiva de reflexão sobre as múltiplas mu-
lheres do campo, suas dores de causas diversas, suas opressões com raízes 
históricas e suas lutas com visibilidade midiática, é necessário enxergar 
que por trás do coletivo dos grandes movimentos sociais, também existe 
a humanidade de cada história a ser contada e que precisa ser respeitada 
para além de todas as boas ou más intenções da Política, Religião, Sistema 
Jurídico brasileiro e senso de opinião individual de cada um.

O respeito com a luta das mulheres do campo e a dedicação em 
problematizar as violências que viveram, criar mecanismos de proteção e 
amparo legislativo, é papel do Estado, é papel do movimento Feminista e 
também é papel humanista de uma sociedade brasileira que visa progre-
dir em valores, economia e dignidade da pessoa humana.
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 VIOLÊNCIA, RUPTURA E RESISTÊNCIA: O 
PROTAGONISMO DAS MULHERES PARA UM 
PRODUZIR AGROECOLÓGICO

Julyana Macedo Rego1

Helga Maria Martins de Paula2

 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo compreender de que for-
ma o gênero impacta dentro dos conflitos agrários, e, para tal, se propõe 
a estudar o fenômeno historicamente, desde o processo de passagem para 
a sociedade capitalista - que implicou na expropriação das mulheres da 
terra - passando pelo processo de subversão à ordem imposta, até chegar 
às violências perpetradas sobre esses corpos, quando da tentativa de rup-
tura com o sistema.

O estudo mostra-se relevante visto que, acompanhando o cená-
rio internacional e, pressionado pelo movimento feminista3, desde a dé-
cada de 19804, o Brasil passou – ao menos do ponto de vista legal – a se 

1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás (PPGDA – UFG). Especialista em Direito Civil, Processo Civil 
(ATAME/GO) e Advocacia Pública (UCAM/RJ). Acadêmica de Ciências Sociais 
(UFG). E-mail: julyanamacedo@discente.ufg.br.

2 Doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UNB). 
Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade 
Federal de Goiás (PPGDA/UFG) e da Universidade Federal de Jataí (UFJ). E-mail: 
helgamartinsdepaula@gmail.com.

3 Nesse sentido, afirmam Araújo e Facchini (2018): “A luta das mulheres e do movi-
mento feminista no Brasil vem, desde os anos 1970, reduzindo as discriminações 
contra as mulheres e transformando as relações de gênero.”

4 O primeiro tratado que versa sobre os direitos humanos das mulheres ratificado 
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preocupar com a proteção dos Direitos Humanos das Mulheres, o que foi 
refletiu, até mesmo, na Constituição Federal de 1988, quando da equipa-
ração de direitos entre homens e mulheres, em seu art. 5º, I5.

Ocorre que, em que pese a farta legislação sobre o tema, na práti-
ca, o Brasil ainda é um dos piores países para ser mulher no mundo, com 
uma taxa de 4,8 mulheres mortas a cada 100 mil, o que o coloca na 5ª 
posição, em um ranking com 83 países. (WAISELFISZ, 2015, p. 28)

Fosse pouco, sabe-se que as violências contra as mulheres não se 
resumem aos femicídios/feminicídios, abarcando, também, a violência 
física, sexual ou psicológica, conforme preconiza o art. 2º, da Convenção 
de Belém do Pará6, da qual o Brasil é signatário.

Assim, para pensar esse problema, é preciso reconhecer as diver-
sas formas de violência, bem como as particularidades de cada vítima, 
o que, inclusive, já foi sinalizado pela própria secretaria especializada, 
citando, de forma específica, as subjetividades experimentadas pelas mu-
lheres do campo e das florestas:

Qualquer ação que objetive minimizar ou erradicar a violência 
contra as mulheres deve levar em conta múltiplas dimensões, 
como a territorialidade. (...)
As mulheres do campo e da floresta têm sua vida fortemente mar-
cada pelas características dos lugares em que vivem. Estes são 
isolados, sem acesso rápido a quaisquer recursos oferecidos pela 
vida urbana, afastados dos serviços e socorros oferecidos pelos 
governos Municipal, Estadual e Federal, propiciando ainda maio-
res condições de reprodução do machismo e, portanto, altíssimos 

no país foi a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, que começou a viger no Brasil aos 02/03/1984.

5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garan-
tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes:

 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.

6 A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 
a Mulher, também conhecida como a Convenção de Belém do Pará, foi ratificada 
pelo Brasil aos 27.11.1995 e promulgada em 1º/08/1996.
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índices de violência contra as mulheres, impunidade dos agres-
sores e dificuldades de acesso aos serviços nos quais as mulheres 
recebem a atenção adequada. (SECRETARIA NACIONAL DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 
2011, p.11)

Nesse contexto, tratar sobre as diferentes formas e espaços de 
violência contra as mulheres, leva-nos ao pensar essa pauta dentro dos 
conflitos agrários, pois, é possível perceber como o protagonismo das 
mulheres na luta pelo acesso à terra, à água, às sementes e ao território 
tem implicado em um aumento das diversas formas de violência sobre 
esses corpos. (CONFLITOS NO CAMPO BRASIL 2018, 2019, p. 84)

No dossiê Conflitos no Campo Brasil 2018 (2019), a Comissão 
Pastoral da Terra denuncia que, entre 2009 e 2018, foram registrados 
1.409 casos de violência contra as mulheres no contexto de luta pela ter-
ra, “neste período 38 mulheres foram assassinadas, 80 sofreram tentativas 
de assassinato, 409 receberam ameaças de morte; 22 morreram em con-
sequência de conflitos, 111 foram presas, 410 foram detidas e 37 foram 
estupradas”, destacando-se que, só no ano de 2018, 486 mulheres foram 
vítimas de algum tipo de violência em conflitos no campo. (CONFLITOS 
NO CAMPO BRASIL 20182019, p.83-84)

Buscando alcançar o objetivo proposto, adotou-se como método 
a pesquisa bibliográfica, a partir de revisões de artigos científicos, disser-
tações, teses e obras que versam sobre o tema.

No tocante à estrutura do artigo, esta se subdivide em duas grandes 
partes. Na primeira delas, fala-se sobre o patriarcado e a expropriação da 
mulher à terra e, na segunda, abordam-se as violências sofridas por esses 
sujeitos dentro do contexto da América Latina e, na sequência, brasileiro.

Ao final, foi possível concluir que há, dentro da lógica de pro-
dução exploratória capitalista, uma tentativa de afastamento dos cam-
poneses da terra, o que é agravado quando isso é interseccionado pelo 
gênero, sendo impossível, portanto, deixar de pensar que a luta das mu-
lheres pela terra passa, antes de tudo, por uma ruptura com o patriar-
cado e o capitalismo.
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 2. PATRIARCADO, CAPITALISMO, DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E  
 EXPROPRIAÇÃO DA MULHER DA TERRA

Antes de pensar acerca do papel da mulher na luta pela terra, é 
preciso refletir, criticamente, sobre como os corpos femininos foram – e 
ainda são – subjugados, a partir de uma construção social que privilegia 
o masculino.

A socióloga marxista Saffioti (2015, p. 57) denuncia que essa es-
trutura se dá através do patriarcado, que é, para a autora, um contrato 
social, que perpassa as esferas público e privado, e tem como objeto as 
mulheres. Significa dizer, portanto, que as diferenças biológicas entre 
masculino e feminino são interpretadas como diferenças políticas, im-
pactando, assim, na forma como esses sujeitos são enxergados e integra-
dos à sociedade.

E é, justamente no contexto de expansão capitalista que o papel 
da mulher na sociedade é estabelecido. Isso porque, após o Estado expro-
priar as famílias da terra - a partir dos cercamentos - os homens precisa-
ram sair para buscar o sustento do núcleo familiar e coube à mulher ficar 
em casa, ou seja, entendeu-se que o trabalho reprodutivo (não remune-
rado) - realizado pelas mulheres - oportunizaria o funcionamento dessa 
engrenagem exploratória (SAFFIOTI, 2015, p. 61). Significa dizer, portan-
to, que o capitalismo evidenciou a dupla dimensão do patriarcado, quais 
sejam, a dominação e a exploração das mulheres (SAFFIOTI, 1987, p. 51).

Isso porque, criar a esfera de um trabalho não remunerado para 
parte da classe trabalhadora, representava o aumento dos ganhos dos de-
tentores do capital. Para Harvey (2006, p. 100), se os trabalhadores con-
seguem se sustentar, o valor da força de trabalho diminui e a acumulação 
aumenta. E, por isso, “é do interesse dos capitalistas pressionar o máximo 
possível os custos da reprodução da força de trabalho de volta à estrutura 
da vida familiar (e por isso geralmente sobre os ombros das mulheres)” 
(HARVEY, 2006, p. 100).

Para a filósofa Silvia Federici (2019, p. 68), o trabalho reproduti-
vo - não remunerado – realizado pelas mulheres é o elemento de susten-
tação do trabalho produtivo:
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O trabalho doméstico é muito mais do que limpar a casa. É servir 
aos assalariados física, emocional e sexualmente, preparando-os 
para o trabalho dia após dia. É cuidar das nossas crianças — os 
trabalhadores do futuro —, amparando-as desde o nascimento e 
ao longo da vida escolar, garantindo que o seu desempenho esteja 
de acordo com o que é esperado pelo capitalismo. Isso significa 
que, por trás de toda fábrica, de toda escola, de todo escritório, 
de toda mina, há o trabalho oculto de milhões de mulheres que 
consomem sua vida e sua força em prol da produção da força de 
trabalho que move essas fábricas, escolas, escritórios ou minas.

Frise-se, ainda, que o trabalho não remunerado assumiu essa ca-
racterística, sobretudo, no regime monetário capitalista, no qual “a im-
portância econômica da reprodução (...) realizada no âmbito doméstico 
e sua função na acumulação do capital se tornaram invisíveis, sendo (...) 
designadas como trabalho de mulheres” (FEDERICI, 2017, 145).

Esse processo de domesticação fez com que os papeis sociais dos 
homens e das mulheres fossem redefinidos, aumentando a subordinação 
e dependência da mulher. (FEDERICI, 2017, p. 148)

Essa atribuição de tarefas a partir do sexo é chamado de divisão 
sexual do trabalho, conforme conceitua Danièle Kergoat (2009, p. 67):

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho so-
cial decorrente das relações sociais de sexo (...) Tem por caracte-
rísticas a destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e 
das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a ocupação 
pelos homens das funções de forte valor social agregado (políticas, 
religiosas, militares etc.).

Essa forma de divisão social do trabalho tem dois princípios orga-
nizadores: o da separação (existem trabalhos de homens e outros 
de mulheres) e o da hierarquização (um trabalho de homem “vale” 
mais do que um de mulher).

No contexto campesino essa separação de atividades é facilmente 
percebida, já que, a despeito de homens e mulheres investirem tempo no 
trabalho, às mulheres é reservado o lugar das invisibilidades:

Em relação à produção para a renda, a imbricação entre o que 
se vende, doa, troca e consome, envolve mais tempo e dedicação 
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das mulheres. Esse trabalho é invisibilizado. (...) A separação entre 
trabalho produtivo e reprodutivo é uma separação artificial e que 
não considera a realidade como uma totalidade. (...)

O chamado trabalho das “miudezas” (...) é o que chamamos de 
economia invisível; renda invisível produzida por mulheres. 
(CONTE, CALAÇA, TABORDA, 2020)

Um dos problemas identificados pelas pesquisadoras, inclusive, 
é que todo e qualquer trabalho realizado pelas mulheres “é considerado 
leve pelo fato de ser desvalorizado, de valer menos diante de princípios 
mercadológicos e, não pelo fato de haver alguma leveza em sua realiza-
ção” (CONTE, CALAÇA, TABORDA; 2020, p. 124).

Nas atividades desenvolvidas no campo nota-se que a mesma ati-
vidade, a depender da região em que é desenvolvida, é tida como comple-
xa e, portanto, realizada pelos homens, ao passo que, em outros Estados é 
considerada sem valor e, por isso, destina-se às mulheres. É o que ocorre, 
por exemplo, na lida com os animais leiteiros. No Nordeste, os homens 
costumam realizar esse trabalho, tido como difícil. No Sul, no entanto, 
compete às mulheres fazê-lo, por se tratar de uma atividade considera-
da menos complexa, demonstrando que não se trata da atividade, mas 
da desvalorização do trabalho em razão do gênero. (CONTE, CALAÇA, 
TABORDA; 2020, p. 124)

Nota-se, assim, que a divisão sexual do trabalho, além de desti-
nar às mulheres as atividades de reprodução e cuidado, ainda implica na 
desvalorização do trabalho desenvolvido pelas mulheres, tendo-os como 
menos importantes, o que vai impactar, por exemplo, nas disparidades sa-
lariais em razão do gênero. (CONTE, CALAÇA, TABORDA; 2020, p. 125)

Importa observar que o processo que implicou na divisão sexual 
do trabalho não ocorreu pacificamente. No contexto do campo, para 
Federici (2017, p. 308), o avanço do capitalismo rural, bravamente re-
sistido pelas mulheres, seria um dos fatores que deu início ao período 
conhecido como caça às bruxas:

Que a difusão do capitalismo rural, com todas as suas conse-
quências (expropriação da terra, aprofundamento das diferenças 
sociais, deterioração das relações coletivas), tenha sido um fator 
decisivo no contexto de caça às bruxas é algo que também se pode 
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provar pelo fato de que a maioria dos acusados eram mulheres 
camponesas pobres — cottars, 157 trabalhadoras assalariadas 
—, enquanto os que as acusavam eram abastados e prestigiosos 
membros da comunidade, muitas vezes seus próprios empregado-
res ou senhores de terra, ou seja, indivíduos que formavam parte 
das estruturas locais de poder e que, com frequência, tinham la-
ços estreitos com o Estado central. Somente na medida em que a 
perseguição avançou e o medo de bruxas — assim como o medo 
de ser acusada de bruxaria ou de “associação subversiva” — foi 
disseminado entre a população é que as acusações começaram a 
vir também dos vizinhos.

Ocorre que, como aduz Saffioti (2015, p. 60), a violência é uma 
das formas de manutenção do patriarcado e, justamente por isso, se o 
capitalismo se desenvolveu a partir da caça às bruxas nos séculos XVI e 
XVII, a forma de conter esses sujeitos precisou se reinventar e, atualmen-
te, “a violência contra as mulheres tem sido normalizada como aspecto 
estrutural das relações familiares e de gênero.” (FEDERICI, 2019, p. 93)

 3. ESTADO, VIOLÊNCIAS E RESISTÊNCIA

Conforme trazido acima, o processo de expropriação é a pri-
meira violência sofrida pela mulher do campo e das florestas quando da 
luta pela terra no contexto capitalista, o que, culmina em uma subordi-
nação ao homem, seguida pela resistência e subversão dessas mulheres 
à ordem excludente imposta, implicando em novas violências, que, por 
não serem objeto de controle do Estado, fazem com que o Brasil seja o 
sujeito que mais violenta7 as mulheres do campo e das florestas na luta 
pela terra no país, nos termos do art. 2º, alínea c8, da Convenção de 
Belém do Pará.

No caso brasileiro, durante muito tempo, o Estado deixou de 
reconhecer o trabalho desenvolvido pelas mulheres do campo, o que 

7 Nesse sentido, entende-se que o Brasil violenta ao se omitir em relação aos confli-
tos, bem como ao criar normas que atacam os direitos desses sujeitos.

8 Art. 2º: Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexu-
al e psicológica: (in omissis)c.perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, 
onde quer que ocorra
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implicava na dificuldade de acesso a benefícios previdenciários e direitos 
trabalhistas. (CONTE, CALAÇA, TABORDA; 2020, p. 130)

Esse reconhecimento só veio, após muita luta e resistência, na 
Constituição de 1988, em razão de uma intensa mobilização do Movimento 
de Mulheres do Campo. As trabalhadoras, após muita pressão, consegui-
ram algumas audiências com ministros, e, ao final, entregaram a eles um 
documento que contava com 100 mil assinaturas, que reivindicavam o 
reconhecimento e a consequente proteção jurídica das trabalhadoras do 
campo. Assim, em razão da pressão popular, houve a inserção no texto 
constitucional. (MUNARINI, CINELLI, CORDEIRO; 2020, p.34)

E foi nesse processo de luta por direitos que muitas mulheres per-
ceberam que não possuíam qualquer documentação pessoal, como RG, 
CPF, certidão de nascimento, dentre outros. Essa descoberta fez surgir, 
em 1994, a campanha Nenhuma Trabalhadora Rural sem Documentos, 
que já em 1995 conseguiu se difundir por todo o país. (MUNARINI, 
CINELLI, CORDEIRO; 2020, p. 35)

 Pressionado pelo movimento, em 2004, ou seja, apenas dez 
anos depois, o Governo Federal instituiu, através do Ministério de 
Desenvolvimento Agrário, o Programa Nacional de Documentação da 
Trabalhadora Rural (PNDTR), que, nesse momento, deixava de signifi-
car a conquista de um mero documento de identificação, representando, 
ainda que simbolicamente, a autonomia dessas mulheres. Nesse sentido:

Além da luta pela documentação, buscavam também sua emanci-
pação, pois até aquele momento elas tinham de apresentar o docu-
mento de um homem (pai, marido), mas queriam ter sua própria 
documentação, o que vai além de ter acesso aos direitos. Significa 
muito mais, significa terem uma identidade, serem donas de sua 
própria história, não serem “sombra de alguém”.    (MUNARINI, 
CINELLI, CORDEIRO; 2020, p. 35)

Mas a falta de reconhecimento das trabalhadoras não se encer-
rava com esse programa. Isso porque, trata-se, na verdade, de algo mais 
complexo, já que, quando o Estado dificulta o acesso da mulher à terra, o 
faz sob a égide do patriarcado - que não é um mero sistema de domina-
ção, sendo, antes de tudo, um modelo de exploração que atua, diretamen-
te, no campo econômico. (SAFFIOTI, 1987, p.50)
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Ao estudar a propriedade da terra pelas mulheres na América Latina, 
as pesquisadoras Deere e Léon (2003, p. 108) comprovam, a partir do levan-
tamento de dados, a dificuldade de acesso das mulheres à terra, perceba:

TABELA 01: Distribuição de proprietários de terra por Gênero, vários anos (%)

FONTE: Tabela extraída do artigo acima referido (DEERE, LÉON; 2003; p. 108)

De acordo com as referidas autoras, ainda que se pense nas di-
ferentes formas de aquisição da propriedade da terra (herança, mercado, 
reforma agrária, entre outros), em todas elas, os homens seriam os maio-
res beneficiados (2003, p. 110):

TABELA 02: Forma de aquisição da terra por gênero (%)

FONTE: Tabela extraída do artigo acima referido (DEERE, LÉON; 2003; p. 110)
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Isso pode ser justificado, inclusive, pela própria legislação pátria. 
Se pensarmos, por exemplo, que, apenas em 1962 a mulher teve sua capa-
cidade civil plena reconhecida pelo ordenamento jurídico – via Estatuto 
da Mulher Casada, conclui-se que a prática de outros atos restava preju-
dicada, como, por exemplo, o acesso à terra, pois, se sequer eram sujeitos 
de direitos, como poderiam ter a titularidade de uma propriedade?

O fenômeno da expropriação da mulher à terra, a fim de privi-
legiar os interesses capitalistas, através do aparelhamento do Estado, foi 
denunciado no dossiê Conflitos do Campo Brasil 2018:

No que diz respeito às violências sofridas, seria possível traçar 
uma linha do tempo com os dados dos relatórios da CPT desde os 
anos 80 e sua relação com o crescimento das grandes corporações 
no país. Em nome do avanço econômico, avolumam-se os impac-
tos socioterritoriais sobre os grupos sociais mais vulnerabilizados, 
como as mulheres, provocando repercussões negativas sobre suas 
vidas, trabalho e saúde. Esse desenvolvimento oculta transforma-
ções territoriais que têm, ao longo desses anos, expulsado popu-
lações inteiras dos seus locais de produção e reprodução ou torna 
seus modos de vidas inviáveis. (CONFLITOS NO CAMPO BRA-
SIL 2018, 2019, p. 87)

A bem da verdade é que, a despeito dos incontáveis instrumentos 
jurídicos e administrativos utilizados para facilitar o acesso à terra pelas 
grandes corporações - por exemplo, os incentivos fiscais e doação de áreas 
- o que evidencia, ainda mais, as vulnerabilidades das minorias – e, aqui, 
destacamos as mulheres -, o processo de expropriação resiste a partir de 
novas formas de acumulação na configuração da relação trabalho-capital.

Para Federici (2019, p. 281): “considerando que o desenvolvimen-
to capitalista tem como pressuposto a separação dos produtores agrícolas 
— em particular, as mulheres — da Terra (…) isso só pode ser explicado 
através das tremendas lutas das mulheres para resistir à mercantilização 
da agricultura.”

No Brasil, por exemplo, o MMC realizou, em 2007, a Campanha 
da Alimentação Saudável, que tinha como objetivo romper com a lógica 
de produção capitalista, denunciando-a:
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O lema “produzir alimentos saudáveis, cuidar da vida e da natu-
reza” contribuiu para estabelecer diálogos com diferentes grupos 
sobre a importância da preservação da natureza, da água, das se-
mentes crioulas, da biodiversidade e mostrar os impactos do mo-
delo de produção capitalista do latifúndio, transgênicos, agrotóxi-
cos e monocultivos nos aspectos ambientais, climáticos, sociais, 
políticos e econômicos. (LORENZONI, SEIBERT, COLLET; 2020)

Essa dificuldade de acesso à terra, criada institucionalmente, é 
objeto do estudo de Deere (2004, p. 184-185) que destaca, por exemplo, 
que as mulheres ainda representam um percentual baixíssimo, dentre os 
beneficiários da reforma agrária, fazendo questão de evidenciar o pro-
cesso discriminatório adotado pelos órgãos competentes no processo de 
distribuição de terras, sobretudo no final da década de 1970 e começo da 
década de 1980, que dificultavam o acesso da mulher, perceba:

A discriminação contra a mulher era tal que os funcionários do 
INCRA tomaram por certo que mulheres sem marido ou compa-
nheiro eram incapazes de administrar uma gleba, a menos que 
elas tivessem um filho maior, e não era incomum para mulheres 
que enviuvavam com crianças pequenas perderem seu direito a 
permanecer no assentamento de reforma agrária.

Além disso, quando o filho mais velho da viúva era nomeado bene-
ficiário, ela algumas vezes perdia o acesso à terra quando ele casava 
e formava sua própria família.

Para corroborar o esposado, Deere (2004, p. 186) usa um quadro, 
valendo-se dos dados disponibilizados pelo IBGE à época, a fim de com-
provar que as mulheres possuíam dificuldade para acessar a terra objeto 
da reforma agrária, sobretudo, quando não eram casadas, observe:
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TABELA 03: Estado civil dos beneficiários por sexo, 1996.

E, foi justamente essa violência estatal, somadas às demais viola-
ções vivenciadas, que fez com que as mulheres do campo e das florestas 
se organizassem, inicialmente, no interior do próprio Movimento Sem 
Terra (MST) e nos sindicatos para, ato contínuo, criarem organizações 
feministas a fim de combater a violência de gênero dentro do campo.

 4. DO MOVIMENTO DE MULHERES DO CAMPO

Na América do Sul, o primeiro Estado a ter um movimento de mu-
lheres camponesas organizado foi o Paraguai, através das Coordinadora 
de Mujeres Campesinas (Comissão de Mulheres Camponesas), que saiu 
às ruas e denunciou a dupla opressão vivida, tanto enquanto mulheres, 
como camponesas daquele país. (FEDERICI, 2019, p. 293)

No Brasil, os movimentos autônomos de mulheres rurais, orga-
nizados, especialmente, a partir da década de 1980, uniram-se aos idos 
de 2004, através do Movimento de Mulheres Camponesas. O movimento 
milita em face às diversas violências sofridas pelas mulheres rurais, de-
nunciando, por exemplo, a violência simbólica que acontece nos espaços 
públicos, onde um “erro”, pode tornar a mulher malfadada em toda a co-
munidade. (PAULILO, 2016, p. 252; 263)
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Paulilo (2016, p. 253) destaca que, na década de 80 o movimento 
de mulheres do campo tinha como objetivo comum as pautas trabalhistas, 
contudo, com o avanço da organização, outras demandas foram incorpo-
radas, sobretudo, aquelas ligadas às pautas feministas, bem como com 
as que objetivavam promover a ruptura em relação à igreja, ao Estado e 
aos partidos políticos. Mas essa mudança, apesar de importantíssima, foi 
duramente resistida:

Passar do enfoque trabalhista para o de gênero implicou algumas 
dificuldades. O MMC traz como herança de suas origens o oti-
mismo da década de 1980 com relação aos movimentos sociais; a 
ideia de que os direitos humanos são universais e se somam em di-
reção a um país ao mesmo tempo mais democrático e mais livre. 
Contradições entre liberdade e igualdade recebem pouca atenção. 
Pressupõe-se que o que é bom para o conjunto dos membros da 
família é necessariamente bom para a mulher. (...) Porém, a nosso 
ver, há uma questão tão fortemente enraizada na tradição patriar-
cal, que tocar nela significaria, sem dúvida, desvelar um conflito 
profundo, sem nenhuma solução fácil à vista, e essa questão tem a 
ver com o acesso à terra. (PAULILO, 2016, p. 254)

Apesar das dificuldades e tentativa de silenciamento, a luta para 
incluir essas pautas dentro do movimento foi necessária, visto que não 
bastava denunciar as violências física, moral, psicológica e patrimonial e, 
lado outro, ignorar a violência simbólica. Isso porque, a sociedade brasi-
leira tem como pilar o patriarcado, razão pela qual, as mulheres sempre 
foram subalternizadas, invisibilizadas e desconsideradas como sujeitos 
de direitos (SAFFIOTI, 1987, 60).

Não é demais salientar, inclusive, que, no começo, os homens – e 
muitas mulheres – negavam a necessidade de um movimento que de-
batesse os problemas de gênero presentes no contexto agrário. Ocorre 
que, pensar a unificação das pautas, tem como pressuposto a igualdade, 
no entanto, conforme vários relatos de mulheres do campo, em muitas 
ocasiões, apesar de terem o poder de fala em espaços do MST e dos sin-
dicatos rurais, suas denúncias não eram ouvidas, ou seja, suas vozes eram 
– simbolicamente - silenciadas, ou seja, a igualdade proposta, inexistia na 
prática. (PAULILO, 2016, p. 270)
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Na verdade, até hoje, os movimentos de mulheres do campo en-
contram certa resistência, isso porque, os sindicalistas e o Movimento 
Sem Terra continuam insistindo na tese de que a mudança deve se dar a 
partir de uma luta travada pela mulher e seu companheiro, considerados 
iguais. (PAULILO, 2016, p. 272)

Já as mulheres do MMC, “estão dando vazão a raivas e angústias 
incrustadas na sua alma. Sem uma explicação já pronta, (...) estão mais li-
vres para construir explicações nas quais as relações de gênero têm papel 
fundamental” (PAULILO, 2016, p. 272).

De acordo com Almeida e Jesus (2020, p. 75-76):

No nosso acúmulo organizativo, político e histórico já temos bas-
tante convicção de que nossa luta é (e sempre foi) feminista e de 
que somos parte da luta pela transformação da sociedade, somos 
parte da luta de classe. (...) Por isso sustentamos que o Feminismo 
Camponês e Popular é o respeito ao nosso modo de vida, baseado 
no projeto de agricultura camponesa e agroecológica e que busca 
construir as bases para uma sociedade sem classes, uma sociedade 
socialista e feminista. (...) Portanto, embora tenhamos clareza de 
nosso horizonte socialista, também afirmamos fundamental a luta 
por direitos, reconhecimento e políticas públicas que possam me-
lhorar as nossas vidas no campo via Estado.

Nesse sentido, revela-se sobremodo importante que as mulhe-
res rurais se organizem na luta, reivindiquem seus direitos e denunciem 
as violências e opressões sofridas (AGUIAR, 2016, p. 271), sobretudo, 
porque, “a mulher, na reivindicação da terra e das territorialidades, fere 
a noção de gênero naturalizada nas concepções de propriedade da terra 
patriarcal, masculina capitalista.” (TÁRREGA, 2019, p.50)

Mesmo porque, pensar as violências sofridas pelas mulheres de-
monstra a fragilidade do Estado em relação ao tema, e, por isso, o movi-
mento de mulheres é tão importante, como destaca Salvaro (2018, online):

Na luta pela garantia de direitos humanos das mulheres, é central 
não esquecer que a positivação de direitos no ordenamento jurí-
dico não é suficiente para garantir a igualdade substantiva e o fim 
da violação de direitos. As lutas concretas pelo fim da violência 
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contra as mulheres denunciam a distância entre o sujeito abstrato 
da representação e as experiências singulares das mulheres.

Por esta razão, tendo em vista a sobreposição de violências, o 
movimento de mulheres do campo e das florestas é imprescindível na 
luta pelos direitos que lhes são renegados, visto que, como assevera Lélia 
Gonzalez (2018, p. 366) ao falar sobre as mulheres negras: “Ao reivindicar 
nossa diferença (...) sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas 
da exploração econômica e da subordinação. (...) Portanto, nosso lema 
deve ser: organização já!”

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como objetivo tratar sobre o processo de 
expropriação da mulher da terra ocorrida no nascedouro do capitalismo 
e como esse processo de domesticação e ausência de remuneração do 
trabalho reprodutivo e doméstico foi pensado para aumentar os ganhos 
dos detentores do capital, impactando, ato contínuo, na subordinação e 
perpetração de novas violências sobre esses sujeitos.

No primeiro momento, buscou-se, justamente, delinear de que 
forma o capital retirou os sujeitos da terra, a partir dos cercamentos, 
levando-os a trabalhar fora de casa, contudo, para que isso funcionasse, 
foi necessário utilizar a mão de obra não remunerada das mulheres, 
a fim de que, oportunizassem a continuidade da classe trabalhadora 
das próximas gerações (trabalho reprodutivo), bem como o trabalho 
doméstico (cuidados com a casa, alimentação, etc.), que garantia o tra-
balho produtivo (remunerado).

Na sequência, tentou-se demonstrar que essa estrutura foi pen-
sada de modo a dominar e explorar os corpos femininos, que passaram 
ser subjugados, tanto no contexto doméstico, como na esfera pública, ou 
seja, a diferença biológica, assumiu o papel político.

Ato contínuo, abordou-se a dificuldade de acesso à terra na 
América Latina, e, consequentemente, no Brasil. Para tal, foram trazi-
dos alguns elementos que demonstram que o Estado brasileiro tem sido 
omisso em relação aos direitos humanos das mulheres do campo e das 
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florestas. Demonstrou-se, ainda, que as violências também ocorrem no 
bojo dos movimentos sociais (MST) e dos próprios sindicatos rurais, que 
insistem em resistir aos movimentos de mulheres, silenciando-as.

Por esta razão, a batalha diária do movimento de mulheres cam-
ponesas passa não só pela luta pela terra, água e território, visto atravessar, 
também, as violências decorrentes do patriarcado – que é um sistema de 
opressão e exploração. Passa, ainda, pela opressão advinda do próprio sis-
tema capitalista. E, portanto, revela-se imperioso romper com o silêncio 
dessas mulheres que, por vezes, sofrem caladas, sem qualquer aparato es-
tatal, o que culmina, ato contínuo, em uma revitimização desses sujeitos.
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