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N ós, Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega, Katya Regina Isaguirre-Tor-
res e Gilda Diniz dos Santos, com muita satisfação, formulamos o convite 

para este livro. A publicação é organizada pelos Programas de Pós-Graduação 
em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Programa 
de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal do Paraná. 

Tomamos por base duas perspectivas que entendemos relevantes. A pri-
meira é divulgar o conhecimento acadêmico promovido pelos olhares femini-
nos dentro de um tema tão árduo como é o campo dos conflitos agrários. Nosso 
objetivo é estimular o encontro entre pesquisadoras que trabalham o tema a fim 
de refletir acerca da importância da produção acadêmica feminina e sua con-
tribuição para pensar o campo em sua complexidade, considerando a diversi-
dade das agriculturas no país e a importância das práticas socioculturais das 
mulheres na conservação da agrobiodiversidade e na promoção da soberania e 
segurança alimentar. 

A segunda perspectiva é a de compreender o conflito enquanto forma de 
resistência e, como tal, entendemos os conflitos socioambientais como instru-
mentos de análise da democracia. A concepção dos conflitos no debate demo-
crático é também estruturado na perspectiva decolonial, a fim de tornar visível 
a essencialidade do direito à terra e o território, aqui compreendidos como con-
dição para o acesso a todo um conjunto de direitos humanos e fundamentais, 
principalmente quando considerada a historicidade da ocupação territorial na 
América Latina. Conhecer as dimensões dos conflitos socioambientais e iden-
tificar suas contradições com a modernização agrícola e o conjunto normativo 
compreende a democracia como um complexo processo de tomada de decisões 
que, em uma sociedade plural como a brasileira, deve garantir o acesso de to-
dos e todas nas deliberações. A abordagem tem esse viés, agregado à necessida-
de de rediscutir as estratégias em prol de outro paradigma produtivo e como é 
possível a legitimação de “novas” (ou outras) territorialidades e subjetividades. 
A perspectiva socioambiental que utilizaremos é a de Juliana Santilli (2005), 

PREFÁCIO
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que enfatiza a "interface entre biodiversidade e sociobiodiversidade, permeada 
pelo multiculturalismo, pela plurietnicidade e pelo enfoque humanista" (2005, 
p. 93). A publicação é uma singela homenagem para essa autora, falecida pre-
cocemente no ano de 2015, e cujos trabalhos são de grande importância para o
debate dos direitos das agricultoras e dos agricultores, dos povos originários e
demais povos e comunidades tradicionais.

Referência

SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. Instituto Internacio-
nal de Educação do Brasil (IEB) e Instituto Socioambiental (ISA). São 
Paulo: Peirópolis, 2005.
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INTRODUÇÃO

E ste livro tem por objetivo a reflexão dos conflitos agrários na perspectiva 
socioambiental a partir dos olhares de diferentes áreas do conhecimen-

to. Participam desse livro autoras com vínculos junto aos seguintes programas 
de pós-graduação: Programa de pós-graduação em Direito Agrário e Progra-
ma de pós-Graduação em Fronteiras e Direitos Humanos, ambos da Univer-
sidade Federal de Goiás. Programa de pós-graduação em Direito, Programa de 
pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, Programa de pós-gra-
duação em Alimentação e Nutrição, Programa de pós-graduação em Sociolo-
gia, Programa de pós-graduação em Educação, Programa de pós-graduação 
em Antropologia, Programa de pós-graduação em Políticas Públicas, Progra-
ma de pós-graduação em Planejamento Urbano, Programa de pós-graduação 
em Desenvolvimento Territorial Sustentável – todos da Universidade Federal 
do Paraná. Participam também o Programa de Pós-graduação em Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Programa de pós-graduação em 
Direito da Universidade Tiradentes e Programa de pós-graduação em Dinâ-
micas Territoriais e Sociedade na Amazônia.

As reflexões produzidas nesta obra tratam de diferentes temas da questão 
agrária. O artigo de Maria Goretti Dal Bosco e Maria Cristina Vidotte Blanco 
Tárrega explora a contradição existente entre o uso intensivo de agrotóxicos e 
regulação estatal diante do compromisso do governo com a soberania alimen-
tar. O artigo de Juliana de Oliveira Salles e Katya Regina Isaguirre-Torres re-
trata a trajetória do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no contexto 
dos conflitos agrários e socioambientais, problematizando os desafios do de-
senvolvimento rural socialmente justo e ambientalmente equilibrado. O arti-
go de Gabriela Maria Rebouças e Gilda Diniz dos Santos narra a estrutura 
fundiária nacional e o avanço das políticas neoliberais em relação às conquis-
tas e direitos das mulheres rurais.  

O artigo de Islandia Bezerra, Rubia Carla Giordani e Adriella Camila  G. 
F. S. Furtado-Silva aborda o protagonismo das mulheres pelo acesso à terra e C
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defesa dos seus territórios, pela conservação da agrobiodiversidade, dos bens co-
muns e da agroecologia. O artigo de Sônia de Fátima Schwendler problemati-
za as questões de gênero que permeiam a produção agroecológica, tendo como 
referência a experiência do Assentamento Contestado, no município da Lapa, 
Paraná, Brasil. Também na perspectiva agroecológica o artigo de Anne Giraldi 
Pimentel e Fernanda Keiko Hikuta aborda os conflitos e resistências vivencia-
dos pela Associação dos Grupos de Agricultores Ecológicos São Francisco de 
Assis durante a operação agro-fantasma no município de Irati, estado do Paraná. 

O artigo de María de los Angeles Arias Guevara e Edma Silva Morei-
ra retrata as dinâmicas sócio territoriais e a influência do capital transnacional 
nos conflitos socioambientais no sudeste do Pará, descrevendo os processos de 
violência e as resistências diante das violações de direitos, os quais ressignifi-
cam o papel dos atores e atrizes sociais na luta pelo território e pelos bens da 
natureza na Amazônia. Na perspectiva da inter-relação global-local também o 
artigo de Danielle de Ouro Mamed aborda o processo de mercantilização da 
natureza e sua influência para o surgimento de conflitos agrários, com enfoque 
nas ocorrências relacionadas à implementação de políticas de pagamentos por 
serviços ambientais no México. 

O artigo de Thais Giselle Diniz Santos aborda a historicidade da Guer-
ra do Contestado, mediante o enfoque da relevância do papel das mulheres. As 
autoras Liliana Porto, Ana Paula Pina Gaio e Ana Carolina Brolo de Almeida 
abordam as relações entre territorialidade e reforma agrária a partir do confli-
to que ocorre na região do município de Pinhão/PR, relacionando os direitos 
de povos e comunidades tradicionais com a resolução de conflitos fundiários 
e a regularização fundiária. A análise histórico crítica da territorialidade tam-
bém é abordada pela autora Liana Amin Lima da Silva ao tratar da compreen-
são do direito originário à terra no sentido de pertença de determinado povo 
ou comunidade.

As autoras Natália Tavares de Azevedo, Isabella Madruga da Cunha e 
Maria Fernanda Cherem tratam dos conflitos enfrentados pelas comunidades 
tradicionais pesqueiras de Pontal do Paraná, município do litoral paranaense, 
com o objetivo de dar visibilidade às comunidades tradicionais em territórios 
urbanizados. A autora Daniele Regina Pontes analisa a lei 13.465/2017, a fim 
de retomar os fundamentos da regularização fundiária como política pública C
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e analisar quais as consequências dessa legislação para o desenvolvimento ru-
ral e urbano. Também no âmbito das discussões urbano rurais a autora Edwi-
ges C. Carvalho Corrêa trata dos conflitos a partir da gestão da água no Brasil, 
analisando os problemas resultantes da política neoliberal e enfatizando que a 
dimensão da sustentabilidade ambiental e hídrica requer um novo arranjo de 
gestão e participação. 

Os artigos que compõem este livro são resultados de diferentes projetos 
de pesquisa e possuem em comum a preocupação de discutir as alternativas 
ao desenvolvimento e de apontar que a transição ecológica não só é possível 
como absolutamente necessária.  O projeto que desenvolvemos para este livro 
teve início muito antes da atual situação de isolamento social causada pelo ví-
rus SARS-CoV-2. Nossas reflexões nesse momento de pandemia é que viven-
ciamos uma crise generalizada do cuidado, que encontra-se refletida também 
nas inter-relações humanas urbano-rurais e com a natureza. Crise essa que des-
tacou as contradições do ideário do individualismo liberal, expondo os danos 
que a precarização dos direitos sociais e ambientais causam à sociedade, assim 
como a incapacidade da busca de soluções a partir de respostas mercadológicas. 

É possível dizer que o problema que a crise do cuidado coloca parte da 
necessidade de refletir acerca da importância da reprodução social enquanto 
uma preocupação que envolve todos os seres humanos. Nesse contexto refletir 
sobre a questão agrária na sua construção social, histórica e cultural é funda-
mental, assim como compreender as dinâmicas dos conflitos que ocorrem nos 
territórios, as quais fazem surgir diferentes experiências de resistência. Resis-
tência essa entendida como condição de permanência, de existência. 

Incentivamos que futuras pesquisas se valham da perspectiva socioam-
biental interdisciplinar para estudar a noção dominante de desenvolvimento 
e os conflitos dela decorrentes, valendo-se da interseccionalidade para com-
preender os diversos sistemas de opressão, articulando raça, classe e gênero. Da 
mesma forma, incentivamos a continuidade das pesquisas para a transição eco-
lógica que reflitam sobre a inter-relacionalidade dos direitos humanos e funda-
mentais para a reprodução da vida, que abordem as interfaces existentes entre 
direitos da natureza, alimentação e saúde, que analisem a questão agrária na 
perspectiva da soberania e a segurança alimentar e nutricional, bem como a ga-
rantia de acesso efetivo à terra e aos territórios originários e/ou tradicionais no C
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âmbito da reforma agrária. Por fim, defendemos a liberdade de pensamento e 
enfatizamos a importância das pesquisas acadêmicas na articulação da expe-
riência com a teoria para que os espaços da cidade e do campo, das águas e das 
florestas sejam sentidos (do sentir pensar, de Orlando Fals Borda, 2009) como 
territórios de vida, repletos de saberes e práticas de reciprocidade que têm a ca-
pacidade de conduzir a outras reflexões emancipatórias. Desejamos a todos e 
todas uma boa leitura.

Maria Cristina Vidotte Blanco-Tárrega
Katya Regina Isaguirre-Torres

Gilda Diniz dos Santos

Referência

FALS BORDA, Orlando. Una sociología sentipensante para América Latina. Co-
lección Pensamiento Crítico Latinoamericano. Colección Antologías.
Bogotá: CLACSO, 2009. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.
ar/clacso/se/20100617103320/fborda.pdf. Acesso em: 9 out. 2020.

C
O

N
FL

ITO
S 

A
G

RÁ
RI

O
S 

N
A

 P
ER

SP
EC

TIV
A

 S
O

C
IO

A
M

BI
EN

TA
L



CAPÍTULO UM

AGROTÓXICOS E SOBERANIA
ALIMENTAR NO BRASIL*

Ameaça nas falhas da regulação estatal
na produção de alimentos

Maria Goretti Dal Bosco **
Maria Cristina Vidotte Blanco Tárrega ***

* Parte do estudo foi apresentada originalmente em forma de trabalho no VI CONINTER – Con-
gresso Internacional Interdisciplinar em sociais e Humanidades, realizado na Universidade Federal 
da Paraíba, em novembro de 2017.

 ** Doutora em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre 
em Direito Público pela UNESP-SP. Pesquisadora. Professora do Centro de Ciências Jurídicas 
da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. Estudos de Pós-doutorado na Università degli Studi 
Roma Trè, Roma-IT. E-mail: gorettidalbosco@uol.com.br

 *** Doutora em Direito (PUC-SP). Mestre em Direito Civil e Doutora em Direito Empresarial pela 
PUC SP. Pesquisadora e extensionista. Professora titular da Universidade Federal de Goiás e no 
Programa de Mestrado da Universidade de Ribeirão Preto. Pesquisadora bolsista produtividade do 
CNPq. Estágio pós doutoral na Universidade de Coimbra. E-mail: mcvidotte@uol.com.br

Eu sou a terra, eu sou a vida.
Do meu barro primeiro veio o homem.
De mim veio a mulher e veio o amor.
Veio a árvore, veio a fonte.
Vem o fruto e vem a flor.

(Cora Coralina - O cântico da terra)

A doçura dos versos da poetisa goiana viaja ao vento, contaminada pela 
poeira asfixiante dos agrotóxicos que são espalhados em lavouras, não 

apenas na região Centro-Oeste brasileira, mas em todas as áreas produtivas do 
país afora. Nem de longe a terra proporciona o nascer da árvore saudável, a pu-
reza das fontes, a qualidade dos frutos para alimentar os seres humanos e os 
animais, e a beleza limpa das flores. A terra não é mais sinônimo de vida sau-
dável em muitos lugares no Brasil.

Isto é assim porque, entre outras dificuldades que o país enfrenta, a po-
lítica de regulação da comercialização e do uso dos agrotóxicos na produção 
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de alimentos é um dos problemas mais graves a ameaçar a soberania alimen-
tar no Brasil. De um lado, a necessidade de produzir alimentos e divisas, boa 
parte embalada pelo agronegócio e, de outro, os males que a tecnologia, aliada 
à falta de regulação estatal adequada, causam ao ambiente e à vida humana.1 
A tramitação do projeto de Lei 3200/2015, chamado de “Pacote do Veneno”, 
nascido em outro, o de número 6299, de 2002, que pretende modificar a atual 
Lei de Agrotóxicos no Brasil (Lei 7.802/89), responsável por regular a produ-
ção, registro, comercialização, transporte, embalagem e rotulagem, entre outras 
atividades relacionadas àqueles produtos no país e suas consequências,  será um 
verdadeiro desastre, dizem os experts na área, caso seja aprovado pelo Legislati-
vo brasileiro, nos moldes nos quais está construído. O projeto foi aprovado pe-
las Comissões da Câmara dos Deputados, mas ainda depende de aprovação do 
Plenário, nas duas Casas Legislativas.

As mudanças propostas vêm sendo objeto de fortes pressões contrárias de 
setores da sociedade organizada e até mesmo de organismos públicos, dada a 
gravidade das modificações previstas e seus reflexos no direito humano à alimen-
tação adequada. O termo agrotóxico, no Decreto nº 4.074/02, que regulamen-
ta a Lei 7.802/89, se refere a produtos e agentes de processos físicos, químicos 
ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento 
e beneficiamento de produtos agrícolas, cuja finalidade seja alterar a composi-
ção da flora ou da fauna, e cujo objetivo é o de preservá-las da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos.

A denominação legal desses produtos, no texto do projeto de lei, é uma 
das modificações mais importantes, prevendo que serão definidos como “De-
fensivos Fitossanitários e Produtos de Controle Ambiental”, retirando a no-
menclatura com o sufixo “tóxicos”, que atualmente lembra a periculosidade das 
substâncias. Dizem os especialistas que isso tira o caráter de toxidade da no-
menclatura desses produtos, fazendo transparecer que são substâncias inofen-
sivas ao homem. Além dessa e de outras questões graves, dizem os experts, está 

1 O presente estudo integra as pesquisas do Grupo Interdisciplinar “Produção agroa-
limentar, indústria, consumo e regulação estatal: direito humano à alimentação ade-
quada e direito à água”, do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal 
da Paraíba e da Universidade Federal Fluminense, constante da base de dados do 
Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação (CNPQ). C
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a inclusão da expressão “risco inaceitável”, a ser considerado conforme resulta-
dos atualizados de experiências da comunidade científica, como única barrei-
ra à aprovação de substâncias, pelo sistema de regulação estatal, que podem ter 
características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas. Por isso, as novas 
regras permitiriam o registro de produtos com potencial cancerígeno ou até ca-
pazes de provocar anormalidades fetais, entre outros efeitos graves.

Entre as previsões da Lei federal nº 7.802/89, regulamentada pelo Decreto 
4.074/02, está a de que a aplicação de agrotóxicos não deve ocorrer em condi-
ções de representar perigo para a saúde humana e animal, devendo o resíduo que 
fica sobre os produtos agrícolas ser o menor possível. Logo, a ausência de ade-
quada regulamentação da produção, comercialização e uso de agrotóxicos afeta 
a soberania alimentar do país, na medida em que o Estado não detém comple-
tamente o controle dos mecanismos de utilização de produtos químicos tóxicos 
usados na agricultura e que prejudicam o ambiente e a saúde humana. Não bas-
tasse isso, o uso indiscriminado vem afetando diretamente a saúde de pessoas 
residentes nas proximidades das lavouras onde se aplicam grandes quantidades 
desses produtos, fato, ademais, detectado e denunciado pela Human Rights Wat-
ch, ONG internacional que atua em defesa dos direitos humanos, dando conta 
de que pulverizações de agrotóxicos no interior do país criam doentes em co-
munidades, escolas e casas (HUMAN RIGHTS WATCH, 2018).

AGROTÓXICOS E SOBERANIA ALIMENTAR

Antes de tudo, pensar a soberania alimentar implica lançar o olhar a um 
universo de situações postas na realidade, pois ela pode incorporar dimensões 
variadas, políticas, econômicas, sociais, culturais e ambientais, as quais se re-
lacionam ao direito de ter acesso à alimentação, produção e oferta de produ-
tos, relações comerciais e outras, podendo até, para usar o raciocínio de Rosset 
(2003, p. 319), estar ligada mesmo à soberania de um país, quando seu povo não 
pode ter acesso à próxima refeição. Thomaz Junior (2008, p. 4) acrescenta que:

a Soberania Alimentar supõe novas relações sociais, libertas das determi-
nações do capital, portanto da opressão e das desigualdades entre homens e 
mulheres, grupos raciais, classes sociais, sendo que o direito de acesso à terra, 
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à água, aos recursos públicos para produzir, às sementes e à biodiversidade 
seja garantido para aqueles que nela produzem os alimentos, social e cultu-
ralmente definidos pelos trabalhadores, ou seja, produtores e consumidores.

Um conceito amplo da expressão vem de Mazzei (2007), para quem a so-
berania alimentar é o direito que cada povo tem de definir seu próprio alimen-
to, estabelecendo os modos de produção, de proteção de sua agricultura e de 
regulação do comércio, tudo isso destinado a proporcionar o desenvolvimento 
sustentável. Poderia para isso ser determinada a autossuficiência e até a restri-
ção da entrada de produtos em seus mercados, podendo, inclusive, dar priori-
dade a pescadores locais em detrimento de outros externos, no aproveitamento 
do potencial dos recursos aquáticos.

Portanto, é possível inferir que se inserem na soberania alimentar os mo-
dos de produção e o domínio de tecnologia necessária ao plantio, à colheita e 
à comercialização dos produtos agroalimentares. Nesse contexto, pode-se in-
serir o uso de produtos tóxicos destinados ao combate de pragas, criando-se a 
necessidade de que o Estado controle a produção, a utilização e o comércio da-
queles químicos, em busca da proteção da saúde de seres humanos e preserva-
ção ambiental.

Assim, a discussão do alcance da questão dos agrotóxicos para a sobera-
nia alimentar adentra o problema da regulação da produção e comercialização 
desses produtos no Brasil. Há um caos à vista nesse campo: múltiplas regras 
para regulamentar o setor e liberação do uso de produtos de comércio e aplica-
ção sob restrição em países de agricultura desenvolvida.

A definição do que seja agrotóxico é dada pelo Decreto no 4.074/02, que 
regulamenta a Lei 7.802/89 (regula, entre outras questões, a produção, regis-
tro, comercialização, transporte, embalagem e rotulagem). O texto se refere a 
“[... produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 
ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de pro-
dutos agrícolas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna”, 
cujo objetivo é o de “[... preservá-las da ação danosa de seres vivos considera-
dos nocivos” (BRASIL, 1989).

Ainda que o texto legal se refira a preservação de danos provocados por 
“seres vivos nocivos”, a realidade acaba por demonstrar que os produtos acabam C
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por causar, eles próprios, muitos danos. A utilização desses químicos tóxicos afe-
ta a qualidade do meio ambiente, justamente porque a regulação é inadequada, 
o que facilita tanto a difusão de substâncias no meio, quanto a concentração de
altos índices em rios e córregos responsáveis pelo abastecimento de proprieda-
des rurais e cidades inteiras em várias regiões do país. Segundo dados do IBGE
(2015), o uso de agrotóxicos se revelou a segunda maior causa de contamina-
ção de rios no Brasil, estando atrás somente dos danos causados aos manan-
ciais pelo esgoto doméstico. O Fundo das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO, 2016) realizou estudos segundo os quais as práticas agrí-
colas são responsáveis pelo maior consumo de água no mundo (cerca de 70% e, 
em países subdesenvolvidos, até 90%, devendo aumentar em até 20% em 2050), 
o que agrava ainda mais a contaminação por agrotóxicos no meio ambiente.

A agricultura é o setor que mais consome água doce no Brasil, cerca de 70%, 
segundo o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). 
Por isso, é possível afirmar que, além de sérios problemas para a saúde, os agro-
tóxicos também se transformaram em um grave problema ambiental no país.

O meio ambiente sofre gravemente com os efeitos desses produtos. O ex-
cesso que vem das lavouras se acumula no ambiente ecológico e contamina a 
água e o solo, além do desequilíbrio ecológico que causam quando dispersos. 
Os chamados organoclorados, ainda que proibidos, permanecem acumulados 
na cadeia alimentar e também atingem os seres humanos quando contaminam 
peixes, moluscos, crustáceos e outros animais utilizados como alimentos (SOA-
RES; PORTO, 2007, p. 134). Outros químicos tóxicos destroem inimigos na-
turais das pragas, que eliminam e suprimem predadores naturais que controlam 
os ataques desses insetos nas plantações (SOARES; PORTO, 2007, p. 134). 
Logo, há indivíduos resistentes que sobrevivem à aplicação química, e isso cria 
a necessidade de aumentar cada vez mais as quantidades dos produtos nas la-
vouras, aumentando também o risco de contaminar pessoas e animais (PAS-
CHOAL, 1979).

Outro meio de impactar o meio ambiente é a “[...] contaminação na água 
e no solo, tendo em vista que a degradação da qualidade de águas subterrâneas 
e superficiais tem sido identificada como a principal preocupação no que diz 
respeito ao impacto da agricultura no ambiente” (SOARES; PORTO, 2007, 
p. 134). Desse modo, “[...] a contaminação de coleções de água superficiais eC
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subterrâneas tem um potencial extremamente poluente” (SOARES; PORTO, 
2007, p. 134), além do que, a proximidade com fontes de abastecimento urba-
no pode contaminar também a água de abastecimento humano. Segundo os 
mesmos autores, o mesmo ocorre em relação à contaminação no solo, resulta-
do do acúmulo dos agrotóxicos, podendo, inclusive, afetar solos sem cobertura, 
de modo a reduzir sua fertilidade.

Os relatos de contaminação de rios e lagos em várias regiões do país são 
frequentes e numerosos, muito mais naquelas áreas que concentram a maior 
parte das terras de agricultura, várias próximas de fontes de coleta de água para 
abastecimento de cidades. Cultivar áreas às margens dos cursos de água sem 
o limite de segurança de vegetação entre a plantação e o rio aumenta os riscos
de contaminação de águas que irrigam plantações e são consumidas por ani-
mais. Um estudo realizado pela organização Human Rights Watch (2018) com
78 moradores de zonas rurais, indígenas e quilombolas, afetados por agrotó-
xicos, concluiu que essas populações estão expostas pela pulverização dos pro-
dutos perto de suas casas, escolas e locais de trabalho, pois o veneno acaba por
se dispersar ou evaporar durante a aplicação e atinge áreas no entorno nos dias
subsequentes.

Notabilizou-se, no ano de 2013, uma intoxicação grave por pulverização 
aérea. Um avião da empresa Aerotex Aviação Agrícola, utilizando o insetici-
da Engeo Pleno, fabricado pela multinacional Syngenta, despejou uma quan-
tidade do inseticida sobre uma escola rural do Assentamento Pontal do Buriti, 
do município de Rio Verde, estado de Goiás, localizada a menos de 50 metros 
de uma plantação de milho e soja (BRASIL, 2018). O evento provocou into-
xicação aguda de 92 pessoas, a maioria crianças e adolescentes (casos estes no-
tificados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação Sinan), que 
relataram como sintomas náuseas, vômitos, tonturas, cefaleias, convulsões e ir-
ritações na pele.

Durante o ano de 2017, 4.003 pessoas tiveram intoxicação por exposição 
aos agrotóxicos, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas o órgão admite 
que os números estão longe de ser reais, pois existe a possibilidade de que os 
casos de exposição crônica aos químicos tóxicos esteja subnotificada, em vir-
tude da baixa capacidade dos serviços de saúde para reconhecer a maioria dos 
eventos de intoxicação (BRASIL, 2018). Em dez anos, os casos praticamente C
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dobraram, pois foram 2.093 casos em 2007. E em 2017, 164 pessoas morreram 
depois que tiveram contato com o veneno. Outras 157 ficaram incapacitadas 
para o trabalho, não levando em conta ainda, as que evoluíram para doenças 
crônicas como câncer e impotência sexual. A notificação compulsória imediata 
deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assis-
tencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas des-
se atendimento, pelo meio mais rápido disponível. A autoridade de saúde que 
receber a notificação compulsória imediata deverá informá-la em até 24 horas 
desse recebimento às demais esferas de gestão do SUS.

A região agrícola de Mato Grosso tem histórico de uso indiscriminado de 
agrotóxicos. Pignati et al. (2014) relatam a pulverização de 140,8 milhões de 
litros de agrotóxicos por avião e trator em municípios da região a menos de 10 
metros de fontes de água potável, córregos, de criação de animais e de mora-
dias humanas, além da contaminação de resíduos de vários tipos de agrotóxicos 
em 83% dos 12 poços de água potável de quatro escolas do interior monitora-
das durante dois anos (e também da cidade). A mesma coisa ocorreu com 56% 
das amostras de chuva colhidas nas imediações das escolas e 25% das amos-
tras de ar, nos pátios das mesmas escolas (PIGNATI, 2016).

E um estudo realizado nos municípios de Lucas do Rio Verde e Cam-
po Verde, no mesmo estado (MOREIRA et al., 2012, p. 1559), que produzem 
parte importante da soja, do milho e do algodão colhidos ali, para análise da 
contaminação de águas superficiais e de chuva por agrotóxicos, demonstrou 
quantidades significativas de substâncias intoxicantes. Foram avaliados tam-
bém os impactos da contaminação ambiental em espécies encontradas em cór-
regos e lagoas próximas das áreas de produção agrícola.

O trabalho dos pesquisadores identificou à época, por exemplo, a presença 
do agrotóxico endosulfan (alfa e beta) detectado em concentrações que supe-
raram os valores legais estabelecidos ao tempo no país. O produto está banido 
em mais de 60 países para uso na agricultura, e em 2010, a Agência de Prote-
ção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) proibiu o uso do endosulfan no país, 
por representar risco “[...] inaceitável para os trabalhadores, para a vida aquáti-
ca e terrestre bem com para pássaros e mamíferos que consomem organismos 
aquáticos”, locais onde o produto “[...] pode ter sido bioacumulado, e também 
devido à sua persistência ambiental” (MOREIRA et al., 2012, p. 1564).C
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Segundo ainda os resultados do estudo, um dos agrotóxicos mais detecta-
dos nas amostras de água de chuvas coletadas foi a atrazina. A mesma agência 
estadunidense elaborou documento consolidado sobre a regulação ambiental do 
uso do produto atrazina nos EUA e recomendou a suspensão do uso do herbi-
cida na existência de previsão de chuvas.

O princípio ativo endossulfan encontra-se desde setembro de 2017 na lis-
ta de produtos de uso banido no Brasil, mas a atrazina continua permitida, con-
forme se constata na lista publicada no portal eletrônico da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017a).

MERCADO EM ALTA: AGROTÓXICOS DEMAIS, SAÚDE DE MENOS

A venda de agrotóxicos no Brasil começou a crescer ainda no final dos anos 
1930 passando de 40 milhões de dólares em 1939, para 300 milhões em 1959, 
e dois bilhões de dólares, já em 1975. As razões para essa realidade foram, en-
tre outros, a isenção dos impostos e das taxas de importação dos químicos não 
produzidos no Brasil e o uso de aviões para uso agrícola (BULL; HATHA-
WAY,1996, apud SOARES, 2010).

Nos anos 1970 via-se nos produtos agrotóxicos uma solução científica para 
controle de pragas que atacavam rebanhos e lavouras. A concepção foi reforça-
da pelo crescimento da indústria química no país e contribuiu largamente para 
que se consolidasse o uso indiscriminado de agrotóxicos no meio rural, conta-
minando seriamente o meio ambiente e a saúde de agricultores e trabalhadores 
(PERES et al., 2005). Atualmente, entre as regiões que mais consomem agro-
tóxicos estão o Sudeste, com maior comercialização no estado de São Paulo e, 
em segundo lugar, o Centro-Oeste, onde Mato Grosso é o estado campeão em 
utilização dos agroquímicos (BRASIL, 2016).

Outro agravante: a relação de comercialização de agrotóxicos por área plan-
tada aumentou em 1,59 vezes, no período de 2007 a 2013, e passou de 10,32 
quilos por hectare para 16,44 kg/ha (IBGE, 2016) (MAPA) (BRASIL, 2017). 
Durante esse período, a quantidade de agrotóxicos vendidos aumentou de 643 
milhões para 1,2 bilhão de quilos. Nesse mesmo período, a área plantada to-
tal subiu de 62,3 milhões para 74,5 milhões de hectares. O comércio daqueles 
produtos cresceu 90,4%, enquanto a área plantada aumentou 19,5%, de acor- C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



CAP. 1 • AGROTÓXICOS E SOBERANIA ALIMENTAR NO BRASIL

21

do com as informações divulgadas no relatório do MAPA (BRASIL, 2017). 
 O Brasil já é maior mercado mundial desses químicos.

O mercado nacional de agrotóxicos cresceu 190%, de 2000 a 2010, mais do 
que o dobro dos índices mundiais, que alcançaram 93% (MAPA, 2016). Mui-
to do consumo exagerado dos agrotóxicos está também ligado à presença do 
crédito agrícola, que facilita a aquisição daqueles produtos para o agricultor, de 
modo especial, os pequenos produtores. Kageyama (2003, p. 6) constatou que 
famílias com renda até 220 dólares, nas safras dos anos 2000/2001 em 21 mu-
nicípios de oito estados brasileiros com acesso ou não ao crédito do Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf ), apresentaram 
em suas lavouras baixos índices de controle de erosão e aumento da frequên-
cia do uso de agrotóxicos.

Mas falta informação. E este é um dos maiores agravantes para a realida-
de brasileira do uso de agrotóxicos no campo. Entre os poucos trabalhos sobre o 
tema, encontra-se o estudo de Pignati et al. (2017), que apresenta de forma iné-
dita um mapeamento do uso de agrotóxicos no Brasil por municípios, avaliando 
a distribuição da área plantada de lavouras agrícolas, com estimativa de utilização 
de agrotóxicos e associando o consumo daqueles produtos com indicadores de in-
toxicação aguda, subaguda e crônica por essas substâncias. Afirmam os autores:

A insuficiência de dados sobre o consumo de agrotóxicos, seus tipos e vo-
lumes, utilizado nos municípios brasileiros, o desconhecimento do seu po-
tencial tóxico, a carência de diagnósticos laboratoriais e a pressão/assédio 
de fazendeiros do agronegócio que ocupam cargos públicos, favorecem o 
ocultamento e a invisibilidade desse importante problema de saúde pública.
Neste cenário, instituições públicas, pesquisadores, profissionais de saúde e so-
ciedade se deparam com dificuldades na obtenção de dados totais/reais sobre 
o volume e os tipos de agrotóxicos usados naquela fazenda ou região, contra-
riando a lei nº 12.527/20116 de acesso à informação. Além disso, em 2016 não 
foi realizado o Censo Agropecuário, que constitui fonte importante e útil de
informação sobre a temática agrícola no país (PIGNATI et al., 2017, p. 3282).

Os autores estudaram 21 tipos de culturas e constataram que houve pre-
dominância do cultivo de soja, milho e cana, correspondentes a 76% da área C
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plantada no país no ano de 2015 e nessas lavouras foram pulverizados 899 mi-
lhões de litros de agrotóxicos, tendo as maiores quantidades sido registradas 
em Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul.

O Governo Federal dispõe de uma linha de financiamentos, desde 2014, 
para a agricultura ecológica, com menos agrotóxicos, chamado de Pronaf Agroe-
cologia. É uma linha de crédito exclusiva para aqueles que desejam produzir 
alimentos orgânicos. Os produtores que trabalham com essa linha de financia-
mento têm desconto maior nos juros do crédito, o qual, dentro do Programa, 
já está abaixo daqueles praticados no mercado. A taxa de juros que, em regra, 
é de 5,5%, cai para 2,5%. Os cálculos oficiais são de que essa diferença alcança 
até 120% nas taxas de juros anuais (BRASIL, 2018).

Todavia, também nesse caso, não existem dados sobre o comportamento 
das culturas praticadas com baixo uso de agrotóxicos na agricultura familiar fi-
nanciada pela Pronaf.

Em 2013, registrou-se, entre os dez produtos agrotóxicos mais vendidos 
no Brasil, por princípio ativo, o glifosato em primeiro lugar, num total de 411 
bilhões de quilos (BRASIL, 2017), produto considerado em 2015 como prová-
vel causador de câncer em seres humanos, pela International Agency for Research 
on Cancer (IARC, 2015) da Organização Mundial da Saúde, tendo a agên-
cia elevado o risco do produto para o Grupo 2A. O anúncio provocou gran-
de apreensão entre cientistas brasileiros e levou o Ministério Público Federal 
a recomendar à ANVISA a conclusão dos estudos que vem realizando sobre a 
toxidade e riscos do produto e o seu banimento do mercado nacional (WEIS-
SHEIMER, 2015).

Em discussão há anos na União Europeia, o produto teve seu uso libera-
do pela Comissão Europeia até o final de 2017, mas a mesma Comissão ainda 
poderá renovar a autorização para comercializar o produto na região por mais 
dez anos, com base em parecer da Agência Europeia de Produtos Químicos 
(ECHA, 2015) contestando a afirmação da IARC sobre o potencial cancerí-
geno do produto.

Pesquisa realizada pela Agência Nacional de Saúde no período de 2013-
2015 (BRASIL, 2017), detectou a presença de resíduos de agrotóxicos conside-
rados de risco agudo para a saúde humana em 1,11% das amostras monitoradas, 
o que representa apenas 13 alimentos pesquisados, mas o mesmo documento C
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ressalta que a presença de agroquímicos em concentrações muito baixas pode 
não representar riscos à saúde humana “à luz do conhecimento atual”, visto que 
ainda não existem comprovações definitivas de que tais produtos não apresen-
tem efeitos a longo prazo.

Ao lado disso, a indústria agroquímica cresce no Brasil a cada ano. Da-
dos da mesma ANVISA mostraram que o uso do produto “glifosato” aumen-
tou entre 2003 e 2009, de 57,6 mil para 300 mil toneladas (LONDRES, 2011, 
p. 69). Além disso, a Agência informou no relatório da pesquisa que “alguns es-
tudos trazem indícios de que a casca da laranja e do abacaxi tem baixa permea-
bilidade aos principais agrotóxicos detectados nas situações de risco, reduzindo
a concentração dos resíduos na polpa” (ANVISA, 2017, 5º. “para”). Vê-se, as-
sim, a gravidade da ausência de regulação específica capaz de conter os avan-
ços do uso de tais produtos, alguns deles, inclusive, de uso proibido ou restrito
há muito tempo em países desenvolvidos.

A pesquisa do IBGE (2015) Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil 
(IDS), em sua sexta edição, demonstrou que a quantidade de agrotóxicos que che-
gou ao consumidor final mais que dobrou no período de 2000 e 2012. Em 2002, 
segundo o Instituto, período em que houve o índice mais baixo de uso, a comercia-
lização dos produtos era de 2,7 quilos por hectare, chegando a 6,9kg/ha em 2012.

No que se refere à saúde humana, o descontrole no uso de agrotóxicos é res-
ponsável por uma infinidade de doenças que aparecem em trabalhadores que mani-
pulam esses químicos e em consumidores que se alimentam de produtos e de água 
com índices elevados de contaminação. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO, 2015) desenvolveu estudos reunindo as pesquisas com esses químicos 
e publicou um dossiê contendo uma infinidade de informações sobre os malefícios 
causados ao homem por agrotóxicos. Para citar apenas alguns dos produtos relata-
dos no dossiê, sobre os quais experiências científicas já existem em seres humanos, 
pode-se mencionar aqueles do grupo piretroide, usados na agricultura, no ambien-
te doméstico e em campanhas de saúde pública, como inseticida, os quais estão as-
sociados a diversos efeitos graves sobre a saúde humana e de animais.  

Efeitos semelhantes – mortes neonatais e malformações congênitas – foram 
descritos em seres humanos plantadores de algodão (ABRASCO, apud RUPA; 
REDDY; REDDI, 1991). Afirma o estudo da associação que o produto epoxico-
nazol, do grupo do triazol e da classe medianamente tóxica (classe III), que é usado C
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como fungicida em lavouras, é capaz de interferir “[...] na produção dos hormônios 
sexuais feminino e masculino, como mostrado em estudos utilizando sistemas in 
vitro de linhagens celulares humanas (KJAERSTAD et al., 2010) e in vivo (TAX-
VIG et al., 2007; MONOD et al., 2004)”. O uso de outro agrotóxico, a permetrina, 
de toxidade classe III, como inseticida, “[...] está associado a mieloma múltiplo em 
seres humanos (RUSIECKI et al., 2009) e é classificada como possível carcinóge-
no pela agência de proteção ambiental norte-americana (US-EPA)”.

Em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, pesquisadores da Universidade Fe-
deral e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) realizaram estudos no período de 
2007 a 2014, com a participação de alunos e professores de quatro escolas da 
cidade, para avaliar o impacto dos agrotóxicos sobre a saúde humana e ambien-
tal. Os resultados indicaram a presença de agrotóxicos em 88% das amostras de 
sangue e de urina dos professores das escolas avaliadas. Um dado preocupan-
te para os pesquisadores foi encontrado nos níveis de resíduos de agrotóxicos 
nas amostras pertencentes a professores que moravam e atuavam na zona ru-
ral, porque apresentaram o dobro daquele verificado nos professores residentes 
na zona urbana da cidade (PIGNATI, 2016).

A pesquisa também encontrou contaminação com resíduos de agrotóxicos 
(DDE, Endosulfan, Deltametrina e DDT) na totalidade das amostras de leite 
materno, colhido junto a 62 mães que tiveram filhos e os amamentaram em Lu-
cas do Rio Verde, no ano de 2010 (PIGNATI, 2016). Mas não apenas aquelas 
substâncias foram detectadas no leite das mães avaliadas. No total, dez substân-
cias foram determinadas em amostras de leite materno coletado entre a 3ª e a 8ª 
semana após o parto (PALMA, 2011). Outro grave efeito do uso indiscriminado 
de agrotóxicos detectado na pesquisa é a alta incidência de câncer infanto-juvenil, 
associada à exposição dos atingidos, desde o nascimento, aos produtos químicos, 
estabelecendo-se “[...] relação estatisticamente significante com os indicadores de 
morbidade e de mortalidade por câncer em menores de 20 anos nos municípios 
do estado de Mato Grosso, nos períodos estudados” (CURVO et al., 2013, p. 16). 

A REGULAÇÃO ESTATAL DO USO DE AGROTÓXICOS NO BRASIL

A nomenclatura que define esses produtos também é um problema a ser 
enfrentado. Até a Constituição de 1988, tais químicos eram definidos como C
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defensivos agrícolas para controle de pragas e doenças nas lavouras. Isso os se-
parava de outros agentes aplicados no combate a pragas e insetos no âmbito 
urbano. A denominação aparecia na Portaria 3.214/78l, na qual se preveem as 
Normas Regulamentadoras (NRs) da Segurança e Medicina do Trabalho, mais 
especificamente a Norma Regulamentadora Rural no 5 (NRR 5), sobre pro-
dutos químicos utilizados no trabalho rural (PERES et al., 2003). A partir da 
Carta de 1988, uma lei infraconstitucional passou a denominar tais produtos 
de agrotóxicos, termo que atualmente se utiliza para qualificar aqueles quími-
cos (Lei n. 7.802/89 e Decreto Regulamentador 4.074/92).

A diferença de nomenclatura tem importância na medida em que a expres-
são defensivos agrícolas tinha uma conotação errada, a de que era imperioso apli-
car tais produtos porque as plantas estariam sempre totalmente sujeitas a pragas 
e doenças, excluindo-se a possibilidade de controle natural e omitindo nisso os 
efeitos negativos que os produtos poderiam causar à saúde humana e ao meio am-
biente (INFORMATIVO CRQ III, 1997). O termo agrotóxicos, adotado me-
diante pressão da sociedade organizada, de setores especializados e de sindicatos 
rurais, entre outros, representaria melhor o grupo de produtos, oferecendo a co-
notação de toxidade que realmente apresentam, sendo mais ético e esclarecedor 
tanto para agricultores quanto para consumidores (PERES et al., 2003).

Na literatura especializada internacional a expressão tem conotação bem 
mais próxima do real significado daqueles produtos. Em língua inglesa, por exem-
plo, se denominam “pesticidas” (pesticide), encerrando a característica prejudi-
cial da substância, para diferenciar-se de uma série de outros produtos definidos 
como “agroquímicos” (agrochemicals), que incluem, entre outros, os fertilizan-
tes e os adubos inorgânicos. Na literatura de língua espanhola se conhece esses 
produtos enquanto “praguicidas” (plaguicidas), estando claramente associados 
ao sentido de “pesticidas” (PERES et al., 2003).

No Brasil, a Lei a 7.802/89, no art. 2º., Inciso I, define agrotóxicos e afins 
como os produtos e componentes de processos físicos, químicos ou biológicos 
que estejam destinados ao uso na produção, armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, em pastagens, proteção de florestas nativas ou implanta-
das e de outros ecossistemas. Além disso, são assim considerados os que se uti-
lizam em ambientes urbanos, hídricos e industriais, com a finalidade “[...] de 
alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de C
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seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos emprega-
dos como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimen-
to” (BRASIL, Lei 7.802/89, art. 2º, I).

A fiscalização da produção, registro e comercialização dos agrotóxicos, no 
âmbito federal, é desempenhada pela ANVISA, pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A competência para le-
gislação é concorrente entre União e Estados federados, nos termos do art. 10, 
da Lei n. 7.802/89, cabendo aos municípios legislar supletivamente no que se 
refere ao uso e armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins (art. 
11). Tanto os estados quanto os municípios, segundo a lei, devem ter participa-
ção na fiscalização da produção, da comercialização e do uso desses produtos, 
além do destino das embalagens após as aplicações. Entretanto, o uso indis-
criminado dos químicos em muitas regiões produtoras de alimentos não sofre 
qualquer fiscalização, atingindo níveis superiores aos toleráveis pelos organis-
mos humano e animal. Há registros numerosos de intoxicações de trabalhado-
res que manuseiam esses produtos nas lavouras, boa parte deles sem o uso de 
equipamentos de proteção exigidos em lei (VIERO et al., 2016).

Mesmo diante desse quadro, o Legislativo brasileiro discute o projeto de lei 
3200/2015, denominado “pacote do veneno”, destinado a modificar a Lei n. 7.802/89, 
criando regras que flexibilizam as exigências para registro de novos produtos. Em 
verdade, há uma infinidade de outros projetos de lei tanto na Câmara dos Deputa-
dos, quanto no Senado da República, que tratam de mudanças na Lei que regula a 
produção, registro e uso de agrotóxicos. A maioria busca flexibilizar as atuais nor-
mas que regulam o tema e os considerados mais polêmicos foram sendo apensados 
ao Projeto de Lei n. 6299/2002, de autoria do então senador Blairo Maggi, inclusi-
ve, o PL n. 3200/2015, proposto pelo deputado Luís Covatti Filho (PP-RS), atual-
mente em tramitação na Câmara, relatado pelo deputado Luiz Nishimori (PR-PR) 
que prevê revogação da legislação reguladora do setor, para estabelecer uma nova 
lei com 85 artigos, ao contrário da atual, que tem apenas 23.

Originalmente, o PL 6299-A/2002 propunha alteração no art. 3º. da Lei 
nº 7.802/89, permitindo que o registro prévio nos órgãos federais seja apenas 
do princípio ativo do produto, podendo ser reconhecida a similaridade “[...] 
quando se tratar de produto substancialmente equivalente com suas caracte- C
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rísticas físicas, químicas e toxicológicas”. A proposta, assim como a maioria das 
demais, busca facilitar o registro de novos produtos, flexibilizando as exigências 
da atual legislação (BRASIL, 2002).

Uma das mudanças mais importantes que consta do texto do projeto 
é a da denominação dos produtos agrotóxicos, os quais passam a ser defini-
dos como “Defensivos Fitossanitários e Produtos de Controle Ambiental”, 
retirando a nomenclatura com o sufixo “tóxicos”, que atualmente lembra a 
periculosidade das substâncias. A nova expressão tira o caráter de toxidade 
desses produtos, fazendo transparecer que são substâncias inofensivas ao ho-
mem. Há ainda algo mais grave, que é a inclusão da expressão “risco inacei-
tável” “[...] para características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, 
de acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade cien-
tífica” (CREVILARI, 2017).

Por isso, as novas regras permitiriam o registro de produtos com poten-
cial cancerígeno ou [...] capazes de provocar anormalidades fetais, entre outros 
efeitos graves”, diz nota oficial publicada pela pesquisadora Karen Friedrich, da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Brasileiro do Meio ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (BRASIL, 2017b).

Em 2017 o Ministério da Agricultura e Pecuária informou que foram re-
gistrados 277 novos produtos agrotóxicos, considerado número recorde histórico 
segundo o próprio ministério. Desse total, 161 são produtos técnicos equiva-
lentes (PTEs), chamados de “genéricos”, que apresentaram alta de 374% em 
comparação ao ano de 2015, quando foram registrados 43 PTEs, e 139 novos 
produtos. Historicamente a média anual é de 140.

Em consequência de toda a situação de descaso em relação à redução 
do uso de agrotóxicos, o Plano Nacional de Redução de Agrotóxicos, que 
integra o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Plana-
po), criado em 2013, não foi implementado pelo Governo Federal. A pro-
vidência foi severamente cobrada como documento final da 5ª Conferência 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em 2017, com o 
tema “Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania 
alimentar”. O evento era organizado pelo Conselho Nacional de Seguran-
ça alimentar (Consea), integrado por representantes do governo e da socie-
dade civil (BRASIL, 2018).C
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No último Plano para a agricultura familiar, lançado pelo Governo (Plano 
Safra 2017/2020), nenhuma menção é feita ao Plano de Redução de Agrotóxi-
cos. A importância de reduzir o uso desses produtos no âmbito da agricultura 
familiar se dá pela importância que o segmento detém na produção de alimentos 
no Brasil -  cerca de 50% dos alimentos que compõem a cesta básica, e mais de 
70% de todos os alimentos consumidos no país: mandioca (87%), feijão (70%), 
carne suína (59%), leite (58%), carne de aves (50%) e milho (46%), para citar 
apenas alguns dos produtos (BRASIL, 2018). São aproximadamente 4,4 mi-
lhões de famílias agricultoras, o que equivale a 84% dos estabelecimentos ru-
rais do país, responsáveis por 38% do valor bruto da produção agropecuária e 
por sete em cada dez postos de trabalho no campo.  

A discussão do tema no âmbito do Parlamento brasileiro encontra-se em 
momento crítico. As previsões são impensáveis. Toda a cautela das áreas espe-
cializadas e da sociedade organizada parece agora ser pouco para acompanhar 
e promover ações que impeçam as mudanças de grave repercussão para a qua-
lidade do ambiente e da vida humana no país.

CONCLUSÃO

Como se infere dos dados apresentados, o uso dos agrotóxicos no Brasil man-
tém-se em crescimento, de forma indiscriminada, longe da fiscalização dos organis-
mos estatais encarregados dessa incumbência, permitindo que as práticas abusivas 
causem danos ao ambiente, aos animais e aos seres humanos. Os produtos atingem 
rios e córregos, levados pela pulverização aérea e pelas chuvas, contaminando 
a água que é consumida por muitas cidades no interior do país, especialmente 
nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, nas quais é alto o emprego de agrotóxicos.

A legislação ainda oferece possibilidades de autorização de produção e co-
mércio de produtos com alto potencial tóxico, os quais, usados de forma indiscri-
minada também provocam doenças graves nas populações que vivem nas áreas 
produtivas ou próximo a elas, destacando-se vários tipos de câncer que atin-
gem crianças e jovens, tendo-se chegado a casos como o da cidade de Lucas do 
Rio Verde (MT), na qual concluiu-se que 100% das amostras de leite materno 
servido a bebês em fase de aleitamento estavam contaminadas com até dez ti-
pos de substâncias químicas, grande parte delas com alto potencial de toxidade. C
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Parte dos alimentos derivados da produção agropecuária que chegam 
in natura ao consumidor apresentam altos índices de contaminação, mas os 
danos ainda não são efetivamente conhecidos, devido à ausência de pesqui-
sas mais frequentes, uma vez que há bem poucos anos a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária analisa esses produtos e, mesmo assim, em núme-
ro reduzido.

A pressão exercida pela indústria de produtos agrotóxicos, dominada por 
empresas de capital estrangeiro, e os setores nacionais de produção tem sido 
capazes de manter brechas na legislação e impedir avanços para aperfeiçoar o 
controle da produção, comercialização e uso daqueles químicos, suprimindo os 
que já enfrentam restrições ou são proibidos em vários países do mundo.

Das várias mudanças propostas, a que oferece maiores riscos é que prevê, 
entre outras, a adoção de nova nomenclatura para os agrotóxicos, denominan-
do-os de “fitossanitários”, o que retira a evidência da toxidade daqueles quími-
cos, com graves repercussões, por abrir a possibilidade de serem inseridos na 
lista dos permitidos, produtos vedados pela legislação atual e capazes de pro-
vocar doenças em seres humanos.

Pode-se concluir, assim, que a falta de regulação específica e adequada para 
esta realidade implica riscos sérios a serem enfrentados e afeta a soberania ali-
mentar do país, porque priva seu povo do controle dos meios de produção e da 
qualidade dos alimentos que consome. É necessário, portanto, ampliar o deba-
te acerca dessas questões, em busca de maior clareza sobre a gravidade e a ur-
gência de se estabelecer limites à comercialização e ao emprego de químicos 
nas lavouras, cuja produção chega contaminada à mesa dos consumidores, não 
sem antes provocar danos às populações de regiões produtivas e destruição de 
organismos importantes para o equilíbrio ambiental.

RESUMO: Este capítulo trata dos conflitos entre o interesse do Estado bra-
sileiro e o das indústrias de produtos químicos destinados às lavouras de pro-
dução agroalimentar. Há uma política equivocada de regulação do setor capaz 
de gerar uma infinidade de problemas à saúde de trabalhadores no campo e de 
consumidores, os primeiros intoxicados pela manipulação descuidada e exage-
rada de substâncias tóxicas nas lavouras, e os últimos contaminados pelos resí-
duos de vários daqueles produtos contidos nos alimentos levados ao consumo. C
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Há tentativa de regulamentação do chamado “pacote do veneno” pelo Poder 
Legislativo Federal, animado pelos lobbies da indústria do agrotóxico, domina-
da por grandes empresas multinacionais, confrontando os direitos dos consu-
midores de não contaminação e de acesso à alimentação adequada, de qualidade 
e livre de riscos para a saúde humana. O estudo segue o método dedutivo, uti-
lizando pesquisa bibliográfica da doutrina, de documentos oficiais do Estado 
e da legislação brasileira.

Palavras-Chave: Soberania alimentar. Agrotóxicos. “Pacote do veneno”. Re-
gulação estatal.
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A s políticas públicas, enquanto resultado da articulação de lutas popula-
res e de projetos políticos variados, podem ser compreendidas como fru-

to dos embates de interesses e dos arranjos tidos nas esferas de poder. Trata-se, 
neste artigo, de rememorar o trajeto de implementação do Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA), importante política de combate à fome e de desen-
volvimento rural, buscando destacar os momentos em que houve indicativos 
de sua desestruturação e desmonte, localizando-os em uma matriz conflitiva 
de interesses e de projetos de desenvolvimento distintos, a considerar também 
o contexto político e social em que se desenvolveram.

Por isso, buscando evidenciar a maneira com a qual o PAA é representa-
tivo das relações de conflito no campo, o texto foi subdividido em cinco seções. 
Assim, em um primeiro momento, destaca-se o percurso das políticas públicas 
relacionadas à alimentação no Brasil, bem como a participação popular em suas 
formulações e, a partir disso, culmina-se na análise do PAA e de sua importân-
cia não só para a garantia da segurança alimentar e nutricional da população 
pobre, mas também seu papel para a manutenção e reprodução sociocultural 
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de diversos segmentos da agricultura familiar e camponesa (desde povos tradi-
cionais até assentados da reforma agrária).

Na segunda seção coloca-se ênfase no fato de que o programa de ali-
mentos, dada a vastidão de seus potenciais beneficiários, poderia ser rela-
cionado à possibilidade de alteração dos matizes de produção hoje vigentes, 
favorecendo e realçando a biodiversidade e a alimentação nutritiva de en-
foque regional, de cultura orgânica ou agroecológica, compondo-se, nes-
te sentido, na possibilidade de pensar a emergência de um novo projeto de 
desenvolvimento.

Nas seções terceira e quarta, a atenção é dada ao fato de que o trajeto do 
PAA demonstra o subsequente aparecimento de empecilhos de ordem opera-
cional e política. Dentre os problemas enfrentados estão a inadequação da for-
ma de execução de projetos por parte dos agricultores – dada a alta (e crescente) 
burocracia exigida, os cortes de recursos e de estrutura, o questionamento da 
legitimidade do PAA, alterações normativas retrocessivas e, ao fim, também a 
persecução criminal e exposição midiática de pessoas envolvidas com a execu-
ção do programa por atos de irregularidade administrativa. 

Ainda nestas seções, verifica-se que os processos políticos de crise demo-
crática observados no Brasil nos anos recentes podem desdobrar efeitos em di-
versas esferas, com retrocessos sociais refletidos em todos os setores, incluindo 
as questões relacionadas ao uso da terra e à população do campo e suas políti-
cas de incentivo à agricultura familiar e camponesa. 

Na quinta seção, tece-se brevemente uma relação entre o caso das prisões 
no seio do PAA e os conflitos no campo, com ênfase nos sujeitos destas di-
nâmicas e nas aproximações possíveis entre as distintas situações de violência.

PROJETOS EM TORNO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Pode-se afirmar que, a partir da obra de Josué de Castro, nos idos do ano 
1946, a fome começou a ser compreendida como um problema central e so-
cialmente criado, pois neste momento ela passou a ser tratada para além de 
mero resultado de intempéries ou de fatores naturais alheios à atuação huma-
na (CASTRO, 2010, p. 18). C
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A obra de Josué de Castro, com o levantamento da realidade brasileira, fez 
clara a existência de uma fome coletiva, endêmica, observando-a em sua for-
ma total, pela ausência completa de alimentação, e também em sua forma par-
cial (ou oculta), dada pela insuficiência nutritiva (CASTRO, 1946, p. 36). Mais 
que isso, o trabalho do autor densificou a discussão sobre as origens deste pro-
blema, localizando como ponto marcante o passado colonial brasileiro e o seu 
elemento colonizador1, que deu início a um processo posteriormente mantido 
pelo capital estrangeiro (CASTRO, 1946, p. 280-281).

Neste sentido, é justamente na década de 1940, no governo de Getúlio 
Vargas e com suporte nos trabalhos de Castro, que tem início a elaboração de 
políticas estatais direcionadas aos trabalhadores e à alimentação destes, com a 
criação de Serviço de Alimentação da Previdência Social (CASTRO, 2010, p. 20).

Sem a pretensão de traçar o histórico das políticas alimentares brasileiras, mas 
enfocando apenas a história recente do país, apropria-se da conclusão de Silva (2014), 
segundo o qual, no período anterior aos anos 2000: “a temática da segurança ali-
mentar sempre esteve inserida de maneira precária na agenda governamental, liga-
da a estruturas e programas, muitas vezes clientelistas, sem critérios claros de acesso, 
sem autonomia orçamentária e sujeita a descontinuidades” (SILVA, 2014, p. 30).

Noutra visão, as políticas públicas para o campo, em tempos recentes, po-
dem ser compreendidas por três gerações e por três formas de elaboração – no 
que concerne à interação da sociedade com o Estado. Essas políticas passaram, 
do final dos anos 70, de um enfoque agrário e agrícola, buscados de forma rei-
vindicatória especialmente pelos movimentos sociais sindicais2, para, a partir 

1 Consoante refere o autor aludindo à obra “Raízes do Brasil” de Sérgio Buarque de Holanda: “A fome no 
Brasil, que perdura, apesar dos enormes progressos alcançados em vários setores de nossas atividades, é 
consequência, antes de tudo, de seu passado histórico, com os seus grupos humanos, sempre em luta e 
quase nunca em harmonia com os quadros naturais. Luta, em certos casos, provocada e por culpa, portan-
to, da agressividade do meio, que iniciou abertamente as hostilidades, mas, quase sempre, por inabilidade 
do elemento colonizador, indiferente a tudo que não significasse vantagem direta e imediata para os seus 
planos de aventura mercantil. Aventura desdobrada, em ciclos sucessivos de economia destrutiva ou, pelo 
menos, desequilibrante da saúde econômica da nação: o do pau-brasil, o da cana-de-açúcar, o da caça 
ao índio, o da mineração, o da ‘lavoura nômade’, o do café, o da extração da borracha e, finalmente, o de 
certo tipo de industrialização artificial, baseada rio ficcionismo das barreiras alfandengárias e no regime 
de inflação. É sempre o mesmo espírito aventureiro se insinuando, impulsionando, mas logo a seguir 
corrompendo os processos de criação de riqueza no país” (CASTRO, 1946, p. 280).

2 Com alusão ao posicionamento da Contag tido no II e no III Congresso Nacional de Trabalhadores 
Rurais, realizados em 1973 e 1979, bem como à publicação de boletim periódico da Contag de 1979, com 
conteúdo reivindicatório evidente (GRISA; SCHNEIDER, 2015, p. 129). De outra banda, anota-se que C
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dos anos 80, uma interação marcada pela proposição da sociedade civil, origi-
nando políticas públicas, que tomariam adiante caráter social e assistencial nos 
governos neoliberais brasileiros (GRISA; SCHNEIDER, 2015).

Ao fim, dada a virada do século, após a eleição de Luiz Inácio Lula da 
Silva, aponta-se um terceiro momento, em que houve uma abertura do diálo-
go popular com as esferas de poder político, com uma interação participativa 
da sociedade, concedendo-se especial atenção às políticas voltadas à segurança 
alimentar e nutricional e de sustentabilidade ambiental (GRISA; SCHNEI-
DER, 2015, p. 138).

Neste espaço temporal, desde os anos de 1970, há uma série de mobiliza-
ções e de inversões das compreensões do campo. Uma delas pode ser indicada 
pelo percurso da dominante ideologia da modernização e tecnificação agrícola, 
sob o que foi a Revolução Verde, até sua crítica e a ambientalização dos estudos 
e das questões do desenvolvimento rural, acompanhando a tendência global so-
bre a discussão acerca da natureza (SCHNEIDER, 2010, p. 517).

Além disso, houve, já na década de 1990, a consolidação da categoria da 
“agricultura familiar”3, esta que de acordo com seu potencial como modelo so-
cial, político e produtivo, é de tal maneira legítima, que foi capaz de constituir 
referência de oposição a outra noção poderosa, que é a do “agronegócio” (SCH-
NEIDER, 2010, p. 515).

De todo modo, a análise da participação popular na elaboração de políti-
cas públicas para o campo, realizada por Grisa e Schneider (2015), correspon-
de efetivamente aos avanços e retrocessos nas formas de lidar com a agricultura 
e a produção de alimentos no Brasil.

Sobre isso, sabe-se que, já no Brasil democrático, o primeiro presidente 
eleito diretamente, Fernando Collor de Mello, extinguiu uma série de progra-
mas setorizados de alimentação, além de reduzir o alcance de outros, como o 

prevaleceu no início deste período os interesses da agricultura patronal, mesmo após a redemocratização 
e a abertura de novos canais de interação popular com o Estado. No entanto, já sob a década de 1990, o 
PRONAF surge como a primeira política agrícola nacional direcionada à agricultura familiar, fruto de 
uma estratégia propositiva (GRISA; SCHNEIDER, 2015, p. 130-131).

3 Sobre o aparecimento desta categoria, Pereira e Alentejano definem que ela foi consagrada pelo Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e que: “la difusión de esa categoría recon-
figuró los términos del debate sobre las políticas públicas para el agro relativas a la producción, comercialización, 
crédito, agroindustrialización y cooperativismo, además de la misma reforma agraria – que pierde centralidad en 
la agenda del movimiento sindical” (2014, p. 97). C
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Programa de Merenda Escolar, o atual Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE) (PELIANO, 2010, p. 32).

No governo de Itamar Franco há mobilização governamental na tentativa 
de combater a fome, com o lançamento de Plano de Combate à Fome e à Mi-
séria, bem como com a criação do Conselho de Segurança Alimentar (Consea) 
em 1993 (PELIANO, 2010, p. 32-33; SILVA, 2014, p. 24). No entanto, o go-
verno seguinte, de Fernando Henrique Cardoso, após extinguir o Consea, op-
tou por transferir ao Programa Comunidade Solidária suas funções, adotando 
medidas emergenciais e fragmentadas, cuja execução e gestão foram comparti-
lhadas com os setores privados (SILVA, 2014, p. 27).

Nota-se, pela breve descrição, a possibilidade de identificar o espaço ocu-
pado pelas questões da produção de alimentos e do combate à fome nas agen-
das políticas dos governos brasileiros.

Assim, somente em 2003 surgiria um programa de combate à fome e po-
breza de alcance estrutural. O Programa Fome Zero foi formulado sob três ei-
xos de atuação, sendo um deles o de implantação de políticas públicas em níveis 
nacional, estadual e local, além dos outros dois eixos, compostos pela consoli-
dação de uma Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e pela 
realização de atividades e mobilizações da sociedade civil em combate à fome 
(TAKAGI, 2010, p. 61).

O PAA surge como demanda dos movimentos populares, para o fortale-
cimento da agricultura familiar, configurando-se política estrutural, razão pela 
qual ganhou atenção e logrou significativo orçamento inicial, na casa de 400 
milhões de reais (TAKAGI, 2010, p. 54). Ademais, ao PAA pode ser relacio-
nado a uma série de questões de grande importância. Como exemplo disso, há 
o leque vasto de beneficiários, composto por agricultores familiares que pode-
riam ser indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e outras comunidades
tradicionais, além de assentados da reforma agrária4, sem mencionar os aspec-
tos correspondentes ao fortalecimento desses grupos pelo escoamento de suas
produções, em circuitos locais e regionais de comercialização.

4 Importante destacar que a redação original do decreto que regulamenta o PAA (Decreto nº 7.775/2012) 
previa de forma expressa cada um destes grupos de beneficiários. No entanto, no ano de 2017, foram 
verificadas alterações no texto legal, dadas pelo Decreto nº 9.214/2017, que retirou os povos tradicionais 
e assentados da reforma agrária da redação legislativa do rol de beneficiários e inseriu a expressão “empre-
endedores familiares rurais”, em nítida opção ideológica.C
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A ESTRUTURA E O MÚLTIPLO ALCANCE DO PROGRAMA
DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

O programa de alimentos foi criado com a previsão do art. 19 da Lei nº 
10.696/2003, com regulamentação atual dada pelo Decreto nº 7.775/2012 – 
com alterações posteriores variadas, dentre as quais significativas mudanças rea-
lizadas no ano de 20175.

O PAA se constitui pela criação de um mercado institucional, no qual 
há a aquisição por parte do Estado de produtos dos beneficiários fornecedores 
(agricultores familiares), sem necessidade de licitação pública, e direcionamen-
to destes alimentos adquiridos a entidades que atendem pessoas em situação de 
insegurança alimentar, o que ocorre especificamente em uma de suas seis mo-
dalidades, a de compra com doação simultânea.

Dessa maneira, é possível perceber a articulação entre as políticas voltadas 
aos agricultores, de natureza agrícola, e as políticas relacionadas à garantia da 
segurança alimentar, o que aponta para seu porte estrutural dentre as políticas 
públicas voltadas ao campo e ao heterogêneo segmento da agricultura familiar. 

Igualmente, o programa nasceu com caráter intersetorial, demandando 
atuação integrada de seis ministérios que compunham o grupo gestor do pro-
grama6 e com execução cedida à Administração Pública, com especial espaço 
à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O controle social, alta-
mente participativo, foi dado aos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutri-
cional, tanto os estaduais como o nacional.

Por isso, ressalta-se que o papel do PAA tem um múltiplo alcance, tan-
to no que diz respeito à sua ideia de fomento ao associativismo, à promoção 

5 Não é viável, ante o escopo deste trabalho, trazer uma análise acurada do funcionamento do PAA e tam-
pouco das alterações trazidas em 2017 à sua regulamentação, razão pela qual trabalha-se com o panorama 
geral do programa de alimentos sinalizando suas alterações pontuais conforme a demanda do desenvol-
vimento do texto.

6 Dentre os quais estavam as pastas ministeriais da Fazenda; do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome; do Desenvolvimento Agrário; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; de Planejamento, Or-
çamento e Gestão e o Ministério da Educação. Em 2016, na reforma ministerial de Michel Temer, foi 
extinto o Ministério de Desenvolvimento Agrário, que desempenhava papel de destaque no programa 
ao lado do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome e que, após a reforma, passaram a 
compor a mesma pasta sob a nomenclatura de “Ministério do Desenvolvimento Agrário e Social”. C
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da agrobiodiversidade7, valorização da participação feminina8, como também 
na relação que consegue desenvolver junto aos sistemas de produção emergen-
tes, com produtos orgânicos e agroecológicos que, muito embora não se apre-
sentem em volume como numericamente expressivos em relação aos produtos 
convencionais, se destacam pela diversidade, visto que em 2012, ano de maior 
participação absoluta, foram 132 itens categorizados como agroecológicos ou 
orgânicos, totalizando mais de 4.900 toneladas entre alimentos e sementes 
(PORTO, 2014, p. 59).

Apesar das ressalvas feitas por Porto (2014) acerca das condições de parti-
cipação de produtores agroecológicos, que nem sempre são vantajosas no PAA 
com relação a outros canais de comercialização, infere-se sua importância sus-
tentando que:

Seguramente muitos produtos são oriundos de sistemas de produção que 
poderiam ser enquadrados como “em transição” para sistemas agroecológi-
cos, em função do pouco uso de insumos agrícolas. Muitos se utilizam de 
conhecimentos tradicionais e manejam sistemas complexos, o que lhes con-
fere um metabolismo endógeno, com alto fluxo de matéria e energia que 
se reciclam e se renovam no próprio sistema, embora não enquadrados nas 
normas do Sistema Nacional de Avaliação de Conformidade Orgânica (Si-
sorg), sistema que permite certificar um produto como orgânico ou agroe-
cológico (PORTO, 2014, p. 61).

O PAA, assim, funciona como ponto de flexão, que permite o ingresso da 
agricultura familiar no mercado institucional, inclusive em suas práticas tradi-
cionais ou agroecológicas, com a representação, no texto normativo do decreto 
regulamentar, por uma diversidade de povos e comunidades.

7 A considerar a aquisição de sementes crioulas foi possível desde de 2003, considerada “um marco para a 
valorização das sementes crioulas, ao permitir que essa operação de compra e distribuição fosse realizada 
integralmente com as variedades locais, deixando de ser uma compra marginal”, com a primeira aquisição 
na Paraíba, com as chamadas “sementes da paixão” (PORTO, 2014, p. 64). A se considerar, também, a 
existência da própria modalidade de aquisição de sementes.

8 Conforme dados da CONAB, a participação feminina no ano de 2017 alcançou o total de 71%. Com 
relação a isso, ressalta-se que a partir de 2011 o programa teve como critério de priorização de seleção a 
participação feminina mínima de 40% como beneficiárias fornecedoras da modalidade de compra com 
doação simultânea e 30% na modalidade de formação de estoques (CONAB, 2018, p. 19).C
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Ocorre que o trajeto percorrido pelo programa evidenciou a existência de 
conflitos latentes e a política feita para a agricultura familiar, incluindo os povos 
e comunidades tradicionais, e com vistas na qualidade dos alimentos produzi-
dos, demonstrou enfrentar problemas que extrapolam a sua esfera operacional 
e se relacionam ao Estado – como administrador, legislador e juiz – em atua-
ção contrária a uma eficiente política pública.

CONJUNTO DE DESMONTES: UMA SEQUÊNCIA
DE ACONTECIMENTOS QUE ENFRAQUECERAM O PAA

No ano de 2012 o PAA atingiu o ponto mais alto de sua execução, eis 
que apresentou a maior cifra de recursos destinados e, consequentemente, re-
sultou em números bastante elevados com relação ao alcance de beneficiários 
e de produtos9.

Todavia, o cenário passou a mudar no ano seguinte, já que para o ano de 
2013 o programa seguiu a tendência dos cortes de gastos governamentais, incluin-
do aqueles voltados aos programas sociais, e teve uma brusca queda nos recursos 
destinados, o que poderia se justificar pela estagnação da economia brasileira.

Não bastante o desfavorável contexto econômico e de verba reduzida para 
execução do programa, outros fatos seguiram. O primeiro deles foi o atípico ques-
tionamento da legitimidade do PAA – e também do PNAE – no comitê de agri-
cultura da Organização Mundial do Comércio (OMC) pelos Estados Unidos da 
América e pelo Canadá, em junho de 2013, acontecimento divulgado pela im-
prensa na época e relembrado por Isaguirre-Torres e Frigo (2014, p. 18). A re-
clamação dos dois países foi a de que o Brasil estaria, por meio desses programas 
sociais, financiando irregularmente determinados produtores, em descompasso 
com as regras internacionais. Muito embora estas queixas não tenham prosperado, 
elas demonstraram a insatisfação gerada pelos programas em esfera internacional.

A propósito, o ano de 2013 foi significativo também para a história da de-
mocracia brasileira, pois foi marcado por uma série de manifestações – inicial-

9 De tal modo que em 2012 atingiu o montante de 297.610 toneladas de produtos adquiridos, enquanto 
em 2013 esse número foi a 123.706,44 toneladas e em 2017 apenas 44.407,86 toneladas. Tais informa-
ções podem ser extraídas dos relatórios de atividades anualmente lançados pela CONAB e que estão 
disponíveis no site da companhia. C
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mente locais e que foram se generalizando, cuja leitura crítica leva a concluir 
que se tratava do início da ruptura democrática, consumada com o impedimen-
to da presidente Dilma Rousseff em 2016 (SOUZA, 2016).

Para Souza, as manifestações de junho de 2013 tiveram continuidade, man-
tendo relação direta com o impeachment de 2016, pois este período foi marcado 
pelo intenso e contínuo ataque ao Governo Federal, determinando o autor que 
o ano de 2013 marcou “o ponto de virada da hegemonia ideológica até então
dominante e das altas taxas de aprovação dos governos petistas”, caracterizan-
do-se como o início de um cerco ideológico (SOUZA, 2016, p. 87).

Boito Jr. analisa o contexto político recente por meio de duas frentes ideo-
lógicas, representadas pelo governo neodesenvolvimentista de Dilma Rousseff 
– tomado pelos interesses da heterogênea burguesia interna nacional – e, de ou-
tro lado, por uma frente neoliberal – também heterogênea, mas formada pelos
interesses do capital internacional e frações da burguesia interna que, segundo
o autor, buscou o “o resgate do programa neoliberal ortodoxo do século passa-
do” naquilo que chamou de “ofensiva política restauradora”, tendo fixado, tam-
bém, o ano de 2013 como ponto em que a correlação de forças tida até então
passou a mudar (BOITO JR., 2016, n.p.).

No âmbito interno do PAA, a preocupação com os rumos do programa de 
alimentos diante das modificações normativas e operacionais inseridas a partir 
de 2013 foram reveladas pelo trabalho de Porto (2014). Uma série de alterações 
foram verificadas de forma mais acentuada a partir daquele ano10, com menção 
à dificuldade dos agricultores em acompanhar tais mudanças, sendo que desde 
lá “havia a percepção de que esse processo estava orientado por outra concep-
ção do Programa, o que vem representando o redesenho do PAA em relação à 
sua operacionalização” (PORTO, 2014, p. 69), pontuando-se também que “as 
evidências são fortes de que está em curso novo delineamento, que está levan-
do a outro PAA, que não se identifica mais com as diretrizes originais do Pro-
grama” (PORTO, 2014, p. 76).

10 Dentre as alterações estavam a exigência da apresentação de variados novos documentos; a modificação 
e enrijecimento dos critérios de inspeção sanitária – que resultaram na retirada de organizações do pro-
grama, especialmente as constituídas por mulheres que trabalhavam polpas de frutas; a implementação 
de programa computadorizado para prestação de contas, o que demandaria a qualificação do pessoal 
envolvido em todas as organizações; entre tantas outras modificações que foram devidamente visitadas 
no trabalho de Porto (2014).C
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Assim, à redução dos recursos, se soma um novo delineamento do PAA, 
com maiores enlaces operacionais, dados pelas normativas internas do progra-
ma, o que também se deu em sede de lei, cujo marco inicial é indicado por Por-
to (2014, p. 95) pela elaboração do próprio Decreto nº 7.775/2012, a vigente 
regulamentação.

De todo modo, as alterações posteriores da norma regulamentadora, im-
plementadas pelo Decreto nº 8.293/2014 e pelo Decreto nº 9.214/2017, tam-
bém não demonstraram avanços, isto porque aquele trouxe novas exigências 
burocráticas e este último excluiu da descrição dos beneficiários fornecedo-
res a menção expressa às comunidades tradicionais e assentados da reforma 
agrária para incluir a expressão “empreendedores rurais familiares”, alocan-
do aqueles para quem o programa parecia destinado pela redação anterior, a 
apenas para sujeitos para os quais o atendimento será priorizado, ao lado das 
organizações formadas por mulheres. Além disso, houve alterações em di-
versos dispositivos e significativas revogações, inclusive da seção relativa ao 
apoio financeiro da União ao programa (BRASIL, Decreto nº 7.775/2012, 
art. 4º, inciso II e §5º).

Não é possível perder de vista que o PAA representou conquista so-
cial, alcançada pelos movimentos populares e pela sociedade civil, quan-
do de sua implementação, justamente em governos, em tese, alinhados a 
demandas sociais e populares. Coincide, assim, a crise democrática e o 
ataque aos governos e presidentes de esquerda com as complicações ope-
racionais sofridas pelo programa, sem olvidar que o governo anterior – de 
esquerda, quando em crise, ficou marcado pelas concessões e recuos passi-
vos frente às pressões da ofensiva restauradora neoliberal, conforme ano-
ta Boito Jr. (2016, n.p.).

Ao fim, tratado em separado em item subsequente, outro acontecimen-
to tomou destaque também em 2013 no que diz respeito ao PAA, consis-
tente em operação policial que investigou e prendeu servidores públicos e 
agricultores familiares que executavam o programa, por terem eles, supos-
tamente, praticado crimes a fim de desviar e se apropriar de verbas públi-
cas. A partir disso, uma crítica ao sistema de justiça, ao Direito e ao próprio 
Estado são possíveis.
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O GOLPE MAIS VIOLENTO: OPERAÇÃO POLICIAL,
PRISÕES NO PAA E O ESTADO-JUIZ

No ano de 2013, principalmente no estado do Paraná (mas também em 
São Paulo e Mato Grosso do Sul), em 14 municípios, destacou-se a ocorrência 
de uma operação policial de grande porte, cujo objetivo seria desmantelar su-
posta organização criminosa atuante no âmbito do Programa de Aquisição de 
Alimentos e que estaria desviando verbas públicas durante a execução de pro-
jetos do programa – esta que ficou intitulada como “Operação Agro-fantasma”.

Diante disso, foram decretadas judicialmente, além das medidas de bus-
ca e apreensão nas casas e associações de produtores, também a prisão cautelar 
de uma série de pessoas, entre servidores da CONAB e agricultores, fato bas-
tante noticiado ao tempo das prisões11.

Apesar dos prejuízos à imagem das pessoas presas e do desprestígio que 
a ação levou ao PAA e às associações, desarticulando-as e desincentivando a 
participação dos produtores (que, diante das prisões, se creditavam vítimas e 
enganados pelas lideranças processadas), os acusados foram posteriormente ab-
solvidos dos crimes a eles imputados, como de estelionato, formação de qua-
drilha e falsidade ideológica.

A absolvição dos agricultores, no entanto, não restou tão divulgada pela 
mídia como ocorreu à época da divulgação das notícias das prisões. Dessa ma-
neira, alguns dos próprios acusados chegaram a organizar um ato público de 
absolvição, em uma das cidades-alvo da atuação policial, em Irati/PR, oportu-
nidade em que esclareceram que irregularidades administrativas, do preenchi-
mento incorreto de notas fiscais – justificadas pela dimensão da associação e 
ausência de pessoal apto ao preenchimento da documentação – geraram as sus-
peitas de fraude, as prisões e o processo penal12. 

11 Inclusive com notícia no site oficial da Polícia Federal, disponível em: http://www.pf.gov.br/agencia/
noticias/2013/09/operacao-agro-fantasma-combate-desvios-de-recursos-do-programa-fome-zero.

12 O ato público de absolvição também foi divulgado, como se vê nas publicações da organização Terra de 
Direitos e do Jornal Brasil de Fato, das quais pode se extrair maiores informações sobre a persecução 
penal, eis que fogem ao escopo desse trabalho. Disponível em: http://terradedireitos.org.br/noticias/
agenda/agricultores-sao-inocentados-de-acusacao-de-desvios-no-programa-de-aquisicao-de-alimen-
tos/22636 e https://www.brasildefato.com.br/2017/10/05/pr-agricultores-presos-por-ordem-de-ser-
gio-moro-sao-inocentados/.C
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Estes acontecimentos podem ser lidos pela crítica do direito, cuja opção 
se faz a partir do âmago da construção moderna do direito, por meio de um 
constitucionalismo crítico. Neste ponto, o Direito positivado costuma ser com-
preendido – e ensinado – como uma estrutura normativa marcada pela hierar-
quização e coerência de um conjunto fechado, cujo ápice é representado pela 
constituição, parâmetro de validade do restante do sistema – ideia que é com-
patível tão só a uma sociedade culturalmente homogênea e juridicamente mo-
nista (MÉDICI, 2012, p. 119).

Neste mesmo sentido é possível dizer que a narrativa eleita pelo ordena-
mento jurídico – pelo discurso constitucional – corresponde a certas geocultu-
ras históricas dominantes no sistema-mundo (WALLERSTEIN, 2004, p. 249 
apud MÉDICI, 2012, p. 122). A forma adotada pelo ordenamento positivado 
carregaria, assim, a marca da racionalidade eurocentrada.

Um processo similar de retirada das subjetividades pode ser encontrado 
na obra de Sanín Restrepo (2011, p. 48), a medida em que aponta a “sutura” dos 
processos políticos, na qual um conjunto simbólico particular se coloca como 
se universal fosse, levando à compreensão de que, no contexto desta dinâmica, 
“toda lucha de un particular ordinário será lanzada a conectar dentro del signi-
ficante amo, que a su vez, a partir del mismo momento pretende monopolizar 
todas las claves del lenguaje, desde su estructura hasta sus usos”.

Nas sutilezas do Direito e da aplicação dele por seus intérpretes percebe- 
se que vigora uma racionalidade que não é própria dos mais diversos grupos 
existentes. No programa social destinado a agricultores familiares e campone-
ses, a lógica burocrática e administrativa era correspondente àquela utilizada 
na forma empresarial dominante e não havia espaço para a tolerância da reali-
zação de controles por meio de formas específicas do grupo, como os comuns 
“romaneios” feitos pelos agricultores e que eram verificados no PAA, em que a 
divisão e controle das entregas de produtos se dava por grupos de famílias, com 
o preenchimento de uma nota fiscal referente à soma das variedades entregues
pelo grupo – e não com notas fiscais individuais13.

13 Essa forma de controle interno dos agricultores é descrita de forma pormenorizada no trabalho de Pi-
mentel, Sales, Isaguirre-Tores e Souza Filho (2017, p. 246-265). C
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De outro lado, a persecução penal diante das incongruências documentais 
e as medidas empregadas para o esclarecimento dos fatos, precisamente a me-
dida de prisão – que deve ser excepcionalíssima, demonstram que as normas, 
o material político produzido, se encontram, em regra, à mercê de seus intér-
pretes, que definirão os limites, por exemplo, da excepcionalidade da prisão ou
até mesmo qual a “ordem pública” a ser garantida pela restrição da liberdade14.

As práticas tradicionais, a forma de produção e a compreensão dos dife-
rentes segmentos populacionais do campo, pelo PAA, deveriam assumir pos-
tura gerencial e burocrática a fim de adequarem-se às exigências jurídicas, para, 
em tese, facilitar a fiscalização e controle do programa. No entanto, a limitação 
desse modelo foi evidenciada por sua incompatibilidade com os sujeitos que o 
operam, de forma a culminar, inclusive, em processos criminais.

Mais que isso, a condução de operação policial, da qual os sujeitos foram agri-
cultores familiares e servidores públicos, com real prejuízo à política pública que exe-
cutavam, poderia ser, também, compreendida como forma de instrumentalização do 
aparato jurídico-estatal em desfavor de determinados projetos de desenvolvimento. 
Durante a condução das investigações e do processo criminal não se verificou esfor-
ços no sentido de preservar a continuidade programa, não se destinando atenção às 
famílias que se dele passaram a depender, em maior ou menor grau.

Por fim, inexistindo a intenção de compreender de forma maniqueísta a 
realidade, é possível ter o PAA como ponto central nas tensões e conflitos do 
campo, especialmente no que tange às disputas ideológicas sobre a forma de 
desenvolvimento e produção, eis que no seio do programa existe potencial para 
se diferir das relações produtivas e mercantis capitalistas.

O PAA EM RELAÇÃO À VIOLÊNCIA NO CAMPO
E AO CONFLITO AGRÁRIO

A mensuração da violência no campo é dada por alguns índices já consa-
grados no Brasil. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) tem papel importante e 
se encarrega de registrar e publicar desde 1985 sob o título “Conflitos no Campo 

14 De forma que: “La ilusión de que no haya ninguna otra verdad de aquella dicha en nombre del texto 
jurídico por un intérprete calificado marca el comienzo del juego institucional” (SANÍN RESTREPO, 
2011, p. 112).C
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Brasil” dados sobre ataques a pessoas, posses e os modos de vida no campo bra-
sileiro. São computados conflitos que tenham relação direta com a disputa por 
terra, água, trabalho e violência contra a pessoa e contra as ocupações e posses.

Por evidente, as prisões relacionadas diretamente às questões agrárias podem 
ser computadas sob a cifra de “violência contra a pessoa”, ao lado de agressões, 
ameaças, assassinatos, torturas. No entanto, é difícil a relação entre as prisões de-
correntes de crimes contra o patrimônio da União, como é o caso das prisões no 
seio do PAA, e a questão da terra, o que levaria a uma dissociação entre os ca-
sos dos agricultores familiares presos e os conflitos agrários sondados pela CPT.

Contudo, uma aproximação possível é dada pela referência da forma de de-
senvolvimento pretendida pelos sujeitos relacionados ao PAA, que muitas vezes 
pode ser coincidente, isto porque os agricultores familiares podem ser compreen-
didos como camponeses. Neste sentido, o PAA já foi apontado, inclusive, como 
mecanismo que favorece o fenômeno da “recampesinização”, eis que promove 
processos autônomos e de cooperação na produção e viabiliza o acesso a uma 
nova relação mercantil, que é o mercado institucional (COSTA, 2010, p. 44-45).

Frisa-se, de novo, que o PAA permite o ingresso de sujeitos tão diferen-
ciados, que nitidamente estão imbrincados com as questões agrárias e que tem 
compreensões de vida e desenvolvimento diferenciados, como é o caso dos as-
sentados da reforma agrária e dos povos tradicionais – indígenas, quilombo-
las, entre outros.

Os conflitos se dão justamente sobre eixos de compreensões que disputam 
espaço, os conflitos agrários se desenvolvem sobre as formas de acesso, ocupa-
ção e uso da terra, segundo modelos diversos.

De modo semelhante, aqueles conflitos que são qualificados como so-
cioambientais “se centran sobre todo en el acceso y control del territorio y la 
naturaliza” e “son de larga duración y difíciles de resolver porque, en general, las 
propuestas de resolución se basan en la distribución de beneficios o las compen-
saciones económicas con lo que se ignora que, en su raíz, se contraponen valo-
res y visiones de mundo” (MIDDELDORP; ARIZA, 2018, p. 83).

Tais fenômenos se acirram no âmbito do PAA, porque ele é capaz de evi-
denciar padrões de uso da terra e de uso da natureza, em razão de se voltar a 
sujeitos diferenciados daquele chancelado pelo direito positivo moderno, pau-
tado na construção individualista dada pelo sistema do capital. C
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A partir da perspectiva da participação democrática, esses sujeitos, em 
diferentes níveis – marcados pela questão agrária e/ou por conflitos socioam-
bientais, parecem alijados das esferas de regulação e poder, na forma de “subci-
dadãos”, tendo acesso ao Estado, no mais das vezes, pela via repressiva15. Dessa 
posição de inferioridade resulta, também, uma série de outras formas violên-
cia, física ou institucional, pública ou privada.

Os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, desde o am-
biente ecologicamente equilibrado até a função socioambiental da terra e a re-
forma agrária, não passam ao plano da realidade, assumindo caráter retórico e 
reforçando a existência de um constitucionalismo simbólico16. Neste cenário, 
de uma constituição simbólica, a ineficácia e a disfuncionalidade normativas 
poderiam reforçar a eficácia e a funcionalidade dos campos econômico, polí-
tico, religioso e dos grupos e interesses dominantes (MÉDICI, 2012, p. 132).

Dessa maneira, a violência e o afastamento participativo das esferas de po-
der de parcelas populacionais – heterogêneas entre si, mas que guardam simi-
litudes –, fazem expor conflitos sociais latentes, cuja tensão e enfrentamento 
se centram em projetos ideológicos existentes sobre a forma de compreender a 
relação do ser humano com a natureza, em dinâmica na qual um projeto pode 
se apresentar como alternativa ao outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema tratado tem caráter prático, oriundo das observações do PAA com 
relação aos acontecimentos tidos no cenário nacional nos últimos anos, obser-
vando-se seu trajeto no contexto político e social brasileiro recente, a incluir os 
processos de ruptura democrática e as incertezas que permeiam o momento atual.

15 Sobre isso, Médici descreve: “Por el lado de la subciudadanía, se generalizan situaciones en las que exis-
ten obstáculos económicos, sociales y culturales difíciles de sortear para acceder a los bienes jurídicos, 
derechos y garantías que a priori, el ordenamiento jurídico les asigna a los grupos sociales subciudadanos. 
Sin embargo, los subciudadanos no están excluidos, su vinculación se da a través de los deberes y las res-
ponsabilidades impuestas por el aparato coercitivo estatal, especialmente su poder punitivo. Los derechos 
constitucionales no desempeñan un rol significativo en su horizonte de experiencia y de acción. Para la 
experiencia de los subciudadanos, los dispositivos jurídicos tienen relevancia en sus aspectos constrictivos, 
son integrados al sistema normalmente como sospechosos, deudores, ocupantes ilegales, imputados, delin-
cuentes, clientes políticos, etc.; no como poseedores de derechos y ciudadanía” (MÉDICI, 2012, p. 132).

16 Conferir a obra de Marcelo Neves: “A constitucionalizaçâo simbólica”.C
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No caso, o PAA representa conquista popular com resultados efetivos e 
notórios, eis que colaborou para a redução da fome no Brasil e para o aumen-
to de renda e qualidade de vida de seus beneficiários. No entanto, o progra-
ma foi continuamente mitigado e reduzido a ponto de não se saber, a certa 
altura, se ainda manteria seu desenho e propósito original, de fortalecimento 
à agricultura familiar por meio da assistência alimentar, com o fornecimen-
to de produtos variados à população, com quantidade, qualidade e regulari-
dade devidas. 

Não é possível definir quais as figuras que atuam nos avanços e retroces-
sos sociais havidos no PAA, a não ser no que diz respeito à constatação de que 
o Estado, inclusive enquanto juiz, tem colaborado – voluntariamente ou não
– para o enfraquecimento da política pública. A burocratização, o redesenho
operacional e até a persecução criminal de sujeitos relacionados à execução do
programa (nas condições tidas) são alguns dos sinais da desestruturação de pro-
grama que originalmente detinha grande importância e potencial para o de-
senvolvimento rural brasileiro.

Compreende-se, assim, que esses acontecimentos devem ser vistos face às 
movimentações políticas, que repercutem de maneira direta não só nas políti-
cas públicas, pelas prioridades de governo adotadas, mas também nos processos 
sociais de exclusão e violência, com consequências graves às diferentes formas 
de ser, viver e se relacionar com o mundo.

RESUMO: O capítulo aborda a trajetória do Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) no contexto dos conflitos agrários e socioambientais. Valendo-se 
da revisão bibliográfica e da consulta à legislação, o tema-problema da pesqui-
sa concentra-se em analisar qual a contribuição do programa para o desenvol-
vimento rural e em descrever os conflitos vinculados ao desmonte do PAA a 
partir do ano de 2013. O PAA é considerado um marco na política agrícola 
brasileira por privilegiar diferentes frentes que, em uma análise conjuntural, re-
fletem as características da sustentabilidade no desenvolvimento rural no seu 
aspecto socioambiental. Como resultados apontamos que o PAA é concebido 
como um mecanismo eficaz de melhora da condição de vida de agricultores fa-
miliares/camponeses e promovedor do direito humano à alimentação adequa-
da, importante para o desenvolvimento rural do país, uma vez que valoriza a C
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produção de alimentos saudáveis, culturalmente adequados, socialmente justos 
e que respeitam os ciclos da natureza. 

Palavras-Chave: Políticas públicas. Programa de Aquisição de Alimentos. Vio-
lência institucional.
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CAPÍTULO TRÊS

NEOLIBERALISMO E GÊNERO NO BRASIL
Um olhar para a mulher na agricultura familiar
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A questão de gênero tem sido uma discussão recente e presente na acade-
mia, e quando se vincula essas discussões ao passado histórico e proble-

mas atuais no uso da terra, no espaço rural, o neoliberalismo está frequentemente 
pautado como um elemento definidor de mercado e políticas públicas, nelas in-
cluindo o tratamento à agricultura familiar.

O presente estudo, na condição do espaço que é oferecido, estabelece, em 
primeiro lugar, um entendimento sobre a estrutura fundiária nacional, desde 
a colonização, ressaltando o modelo implantado concentrador e excludente, e 
o papel da produção familiar, o que por si só já revela uma grave crise social.

Por outro lado, a agricultura familiar tem um papel preponderante na eco-
nomia nacional, pois abastece em grande parte o mercado interno, além de ge-
rar e manter um número elevado de empregos diretos. Traz uma atuação que 
envolve todos os membros da família e mantém viva a cultura local e regional, 
o que nos caracteriza como brasileiros.

A mulher tem um papel de destaque nessa produção familiar. Contudo, 
em face do patriarcado e as construções de gênero, não obtém o reconhecimen-
to desse papel, assim como no meio urbano, seja ele desempenhado na produ-
ção direta ou no meio reprodutivo.

Por fim, há um alerta para o mercado que se implanta a partir do neo-
liberalismo, no qual o modelo escolhido – agronegócio – é em detrimento 
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da agricultura familiar, que passa a correr risco pelo desaparecimento, tendo 
a mulher como principal vítima, pois já ocupa um lugar de subalternidade, 
além da insegurança alimentar que ora se anuncia, agravando a crise a qual 
já presenciamos.

ENTENDENDO A ESTRUTURA FUNDIÁRIA NACIONAL

No Brasil, o instituto jurídico da propriedade da terra cumpre funções 
econômicas diferentes em momentos distintos. Convém também afirmar que 
em ambos os momentos a posse subsistiu e subsiste ao lado dessas proprie-
dades (SAMPAIO JR., 2017, p. 113-114). Em um primeiro momento, por 
conveniência da grande propriedade, onde esta assumiu a responsabilidade de 
gerar uma produção de gêneros de subsistência voltada para o mercado inter-
no, enquanto o destino da produção da plantation1 era por razão de ser para o 
mercado externo. Para o segundo momento da propriedade da terra no Bra-
sil, conforme a sua função para o sistema capitalista, observou-se a permanên-
cia da posse, simplesmente. É uma deficiência do Estado permitir ainda a sua 
existência (posse), pois o sistema jurídico está voltado para valorizar a proprie-
dade (SEBASTIÃO, 2003).

Historicamente, o domínio do Estado português na América vai ser feito 
dentro do quadro do comércio mundial. Nesse quadro de interesses mercan-
tis, a propriedade da terra será integrada ao mercado europeu para a produção 
de produtos primários, muito embora o El dourado fosse a grande expectativa.

A terra no início do período colonial no Brasil não tinha a mesma fun-
ção econômica que tinha na Europa no mesmo momento. Na Europa, a ter-
ra possuía um valor imobiliário, estava no cerne da relação de poder. No Brasil, 
as preocupações inicialmente eram em garantir o território (invadido, mais do 
que conquistado) para a exploração de suas riquezas naturais, adquirindo a mes-
ma função de bem privado, imobiliário, de status e poder quando passa a ser o 
substrato da produção. Daí a terra passa a ser uma propriedade, um elemen-
to vital para a produção de bens e, consequentemente, para a produção da vida 
social com suas regras e valores. 

1 Grande extensão de terra, trabalho escravo e produção para exportação. C
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Entretanto, a importância social não se media pelo tamanho da proprie-
dade, mas pelo laço de sangue da família, pois ainda se mantinha os estatutos 
feudais nas relações sociais e assim o grande benfeitor ainda era o Monarca. 
Considerando que todo o território anexado não estava inserido nas relações 
históricas de hereditariedade, a propriedade da terra no Brasil na fase colonial 
não tinha valor de mercado, ela era adquirida através de doação conferida pelo 
Rei. Denominadas de sesmarias, eram doadas às pessoas de vultosas posses fi-
nanceiras que pudessem implementar uma produção no molde do plantation. 
Assim sendo, a função econômica da propriedade da terra no Brasil colonial era 
de, apenas, acumular riqueza, pois o seu domínio não conferia ao seu proprie-
tário poder político nem prestígio social diante da camada social dominante e 
diante do poder político (SILVA, 1978, p. 17). É este o quadro que denomina-
mos de primeiro momento da propriedade da terra no Brasil.

Em 1822, a tempo próximo do Brasil se tornar independente, foram ex-
tintas as doações de sesmarias. Acredita-se que a partir daí houve um aumen-
to considerável de posses de terra, pois a inexistência de títulos de doação não 
implicava na não ocupação das terras. Há muito que o governo português no 
Brasil pretendia mudar o sistema de propriedade (SMITH, 1990, p. 284-285), 
pois a propriedade privada da terra há muito já era realidade na Europa. A cri-
se do sistema colonial e a pressão inglesa pelo fim do trabalho escravo exigiram 
mudanças na economia e na política brasileira. Entre as mudanças econômicas 
está a necessidade de mão-de-obra e no cenário político a mudança da forma 
de Estado. A República era a perspectiva. Na América todas as ex-colônias fi-
caram independentes como Estado Republicano, menos o Brasil. Na Europa 
era o modelo corrente.

Inesperadamente a economia brasileira ressurge forte no mercado exter-
no com a produção cafeeira, na metade do século XIX, momento extremamen-
te favorável à economia brasileira ingressar no modelo capitalista de produção, 
uma vez que a Europa, nesse momento, entra na segunda fase da revolução in-
dustrial. A explosão do progresso é a palavra de ordem, portanto, é o capita-
lismo em ascensão. O fim do trabalho escravo no Brasil ficou previsto com a 
decretação do fim do tráfico negreiro. O futuro apontava apenas uma saída, a 
importação de trabalhadores livres. É nesse quadro de euforia e perspectivas 
que o Brasil é lançado no quadro do capitalismo mundial com a implantação C
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da propriedade privada da terra, através da Lei de Terras, Lei 601/1850 (SIL-
VA, 1978, p. 29). Esse instituto de influência liberal é a base de sustentação do 
capitalismo. Aí o trabalhador é expropriado da terra, dispondo somente de sua 
força de trabalho e, assim, ficando livre para ser explorado pela relação capita-
lista de produção, visto que pela Lei 601/1850 a forma legal de acessar a terra 
é através da compra ou da herança.     

Segundo Graziano da Silva, a Lei 601/1850, conhecida como a Lei de 
Terras, significou a impossibilidade de desenvolvimento, por uma via demo-
crática de desenvolvimento: 

A Lei de Terras significou, na prática, a possibilidade de fechamento para 
uma via mais democrática de desenvolvimento capitalista, na medida em 
que impediu ou, pelo menos, dificultou o acesso à terra a vastos setores da 
população. Ao mesmo tempo, criava condições para que esse contingente 
estivesse disponível para as necessidades do capital. É sob a égide da Lei 
de Terras, pois, que se processarão as transformações capitalistas no Bra-
sil, cujo centro será sempre o privilégio da grande propriedade territorial 
(SILVA, 1978, p. 30).

Este é o segundo momento da propriedade da terra no Brasil, sobre o qual 
comentamos acima. A função da propriedade privada é determinar a relação de 
produção. E neste caso, a propriedade privada da terra determina a relação en-
tre o capital e o trabalho, onde se verifica a submissão do trabalho ao capital. No 
plano social verifica-se também que o poder econômico é dominante, tem o con-
trole da sociedade. O poder político é decorrente do poder econômico. Assim, o 
Estado liberal, é uma construção do capital para politicamente agir em seu favor.   

Como podemos ver a propriedade da terra é uma ficção materializada 
pelo Estado através de um título. A propriedade serve como um instrumento 
definidor das classes sociais. A abundância de terra no surgimento do Estado 
fez com que a realeza definisse quem trabalhava e quem desfrutava da renda 
da terra. No Brasil, como é um processo recente, com registros conhecidos, fica 
bem visível o nosso entendimento sobre a ficção da propriedade da terra, prin-
cipalmente com a criação da Lei 601/1850, que restringiu o acesso a terra so-
mente por compra e venda.

Numa sociedade em que os trabalhadores eram escravos, está bem cla-
ro que a terra não poderia ser destinada aos mesmos, mesmo após a libertação C
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em 1888, pois não existia renda, salário que pudesse representar um sonho ou 
esperança de acesso a terra. Neste sentido, além de não haver políticas de in-
serção houve legislação afastando qualquer possibilidade de acesso à principal 
forma de trabalho, que era a terra.

Com a proclamação da República esperava-se uma democratização do 
acesso à terra, mas a Constituição de 1891 manteve o status quo ao destinar 
as terras para controle dos Estados, com a perspectiva do acesso aos próxi-
mos ao poder local. O Senhores de Terra, ou os Homens de Bem, permane-
ceriam numa posição cômoda absoluta.

Até o momento, por diversas vezes citamos o regime de posse como pre-
sente e característico de todo processo de ocupação e colonização no Brasil e 
que ainda hoje se mantém, seja no meio rural ou urbano, daí ser um tema – re-
gularização fundiária – uníssono na cidade ou no campo.

É de se enfatizar que a precariedade dos registros públicos, a existência 
do regime de posse (como deficiência para o Estado que reconhece e favore-
ce o título de domínio), a insubsistência de um cadastro rural nacional (que até 
hoje é declaratório, sem confirmação do órgão fiscalizador), mantido pelo In-
cra (Lei 5.868, de 12 de dezembro de 1972), e os conflitos (entre proprietários 
e posseiros) dão pistas do caos fundiário no meio rural que presenciamos nos 
dias de hoje, mesmo com a Constituição de 1988.

O processo constituinte de 1988 foi um ambiente cheio de disputas en-
tre grupos que representavam forças conservadoras e avançadas. O texto final, 
apesar de representar um consenso, mais ao centro, sem representar grandes 
mudanças, também acabou por revelar um país com problemas e carente de so-
lução. As garantias individuais e sociais foram amplamente festejadas, tentan-
do-se encobrir suas falhas. Vejamos.

A terra e a propriedade da terra também foram temas de disputa na Cons-
tituição, quando lhe mantiveram as garantias e o dever de funcionalidade de for-
ma não egoística, sem perder de vista as condições próprias de formação deste 
país2, seja no meio urbano ou rural, quando tratou da própria função social, da 
desapropriação-sanção, do reconhecimento de comunidades remanescentes de 

2 “[...] deplorável situação de miséria material e moral da população trabalhadora do campo brasileiro” 
(PRADO JR., 1979, p. 22).C
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quilombos, da condição originária das terras dos indígenas ou mesmo da usu-
capião especial urbana e rural, que pretende atender um público certo, hipos-
suficiente, desprovido da titularidade da terra.

Entretanto, a Constituição não foi capaz de impor uma ampla reforma 
agrária, capaz de resolver definitivamente a concentração de terra, ou a regula-
rização fundiária, que visaria o regime de posse e o problema social de anos de 
colonização e escravidão. Silva sustenta que a Carta Política deveria e poderia 
ter sido mais audaciosa, enfrentado com coragem que a propriedade que não 
cumpre a função social, que não pode ser protegida como propriedade (SIL-
VA, 1989, p. 160-164). O autor que vivenciou o processo da Assembleia Na-
cional Constituinte 1987/1988 é enfático:

No ufanismo de seus noticiários, a ANC sempre se proclamou como avan-
çada. Essa foi também a opinião de Ulysses, de numerosos constituintes e de 
diversos analistas. Na nossa opinião, porém, qualquer avaliação da Carta de 
1988 precisa levar em conta o patamar em que ela colocou o segmento mais 
frágil da sociedade brasileira. Conceder privilégios a extratos da população 
que já desfrutavam de uma razoável posição em termos de status e de renda 
não significa, necessariamente melhorar o conjunto (SILVA, 1989, p. 199).

Aliado a essas opções (primeira) jurídicas de proteção à propriedade, mes-
mo que improdutiva, e à política (segunda) econômica da Constituição de 1988, 
existe um modelo hegemônico de desenvolvimento agrário, adotado desde a 
década de 1980, em plena ascensão, para a agricultura, mas que na verdade re-
presenta a continuidade (e bastante semelhante) aos moldes do plantation da 
época do mercantilismo, denominado de agronegócio. A estrutura fundiária 
nacional conta com diversos problemas: a ineficiente regularização fundiária, 
o latifúndio improdutivo e o modelo do agronegócio, agora representado es-
pecialmente pelo latifúndio produtivo3 em detrimento do meio ambiente e da
agricultura familiar.

3 “É preciso esclarecer que a resistência à democratização da terra não se atém aos interesses estritamente 
ligados ao latifúndio improdutivo. O latifúndio produtivo – a grande empresa agrícola moderna – tam-
bém depende de uma estrutura fundiária concentrada, que bloqueia o acesso do homem pobre a terra, e, 
em consequência, de um regime legal, que assegure a total disponibilidade das terras aos imperativos da 
exploração do capital agrário. O problema relaciona-se com o fato de que o caráter itinerante da agricul-
tura subordinada ao agronegócio supõe a presença de grandes reservas de terras seja para repor as terras 
degradadas seja para abrir novas fronteiras de expansão dos negócios seja ainda como simples reserva de 
valor” (SAMPAIO JR, 2017, p. 120). C
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O agronegócio fortalece-se em contrapartida à agricultura familiar, oriun-
da em grande parte do regime de posse, tratado como um modelo único e sus-
tentável, que traz benefícios à balança comercial. Comenta Fernandes:

A aceitação pelos governos em geral de que o agronegócio é o modelo de 
desenvolvimento e que o campesinato ou agricultura familiar é residual tem 
sido a principal razão pela qual nenhum governo recente realizou a refor-
ma agrária para a desconcentração fundiária (FERNANDES, 2017, p. 255).

Continua o mesmo autor:

A questão agora é que latifundiários, agronegócio e governos neoliberais 
e pós-liberais se uniram em defesa do modelo hegemônico, que mantém 
a concentração fundiária. Portanto, não será dos atuais governos ou do 
agronegócio que sairá uma política de reforma agrária que possibilite a 
emancipação do campesinato. Nesta conjuntura a reforma agrária não é 
uma politica que se faz numa canetada só, como afirmou Lula. Ela é uma 
disputa territorial e por modelos de desenvolvimento e para ser efetiva-
da será necessário romper a hegemonia do agronegócio (FERNANDES, 
2017, p. 255).

Compreendido o histórico e contexto atual da estrutura caótica fundiária 
nacional é possível asseverar que temos um acúmulo de problemas que repre-
sentam maiores dificuldades de resolução. É que a estrutura fundiária nacio-
nal, caracterizada pelo regime de posse e concentração nunca teve uma política 
de enfrentamento, e mesmo considerando o realizado pela política de Reforma 
Agrária, implementada mais fortemente após a Constituição Federal de 1988, 
não trouxe os resultados esperados.

Os índices de Gini4 revelam diversos indicativos, como por exemplo de-
sigualdade ou distribuição de renda, como também o nível de concentração de 
terra, o que nos interessa mais de perto, por conta do tema que ora trabalha-
mos. Quanto mais concentrada a terra, mais perto será do número 1 o índice. 
De forma que os países que atingiram níveis satisfatórios de desconcentração 
de terras, terá como resultado o índice mais distante do 1.

4 O índice de Gini é utilizado para medir o grau de concentração de um atributo (renda, terra etc.) numa 
distribuição de freqüência. "Razão de concentração (R)", como foi batizado, ele foi inicialmente adotado 
como indicador em estudos sobre a desigualdade na distribuição de rendas.C
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No Brasil, esse índice aproxima-se do 1, indicando um grau altamen-
te concentrador, além de revelar uma piora, ou seja, de que não está ocorrendo 
um enfrentamento eficiente contra a concentração. Leonilde Servolo de Me-
deiros ao falar sobre os efeitos da reforma agrária assinala que “o índice de Gini 
da distribuição da propriedade da terra no plano nacional manteve-se relati-
vamente estável, num patamar bastante alto (em torno de 0,85, com pequenas 
variações)” (MEDEIROS, 2015, p. 349).

Como já observado por Fernandes, o problema é que o agronegócio é pau-
tado em contraponto à agricultura familiar. Na perspectiva de que não podem 
conviver e que a solução subsume-se ao agronegócio.

O que há por trás da agricultura familiar ou campesinato é o nosso pró-
ximo passo. Entender porque precisa ser fomentado, ter existência garantida e 
porque se revela tão importante para as mulheres, para o Brasil.

AGRICULTURA FAMILIAR

A agricultura familiar ou campesinato tem sua existência e desenvolvi-
mento na estrutura fundiária nacional exposta no ponto anterior deste artigo. 
Não é nossa pretensão o estudo aprofundado sobre a agricultura familiar ou 
campesinato, neste espaço tratados sob o mesmo enfoque.

O reconhecimento dessa categoria – campesinato – pela academia está 
baseada em três alicerces: a mão de obra familiar empregada na produção; a 
pequena extensão de terra explorada e a produção baseada nos itens de subsis-
tência e comercialização ou relação com o mercado local.

Também é importante frisar que esse modo de existência embasado numa 
dimensão política e social é responsável por transmissão de valores, seja do pon-
to de vista cultural, social, ou ambiental, já que o que se planta e onde se plan-
ta tem um diálogo, em primeiro lugar, com a sua própria representatividade ou 
subjetividade, e depois com o mercado.

No campesinato, a família que trabalha em uma pequena porção de terra, 
tem um domínio sobre o seu agir, é detentor de saber. Ellen Woortmann e Klaas 
Woortmann demonstram que o trabalho do camponês se difere totalmente do 
trabalho operário, no qual o empregado é dissociado dos meios de produção, 
do saber e consequentemente do poder. Enfatizam ao comparar: C
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Em contraste, o processo de trabalho camponês é consciente. O “pai-patrão” 
não é o equivalente de um empresário moderno, por ser o detentor do saber. 
Ele é o detentor de um saber que o autoriza a governar o processo de tra-
balho, isto é, a dirigir o trabalho da família. Esse saber é transmitido à “for-
ça de trabalho”, aos filhos que, ao trabalhar, estão-se constituindo também 
em “conhecedores plenos”. Ademais, entre os sitiantes, governar é um pro-
cesso ideológico: filhos, após certa idade, conhecem o processo de trabalho 
tanto quanto o pai, como o fazem também as mulheres ou os eventuais as-
salariados (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997, p. 13).

A terminologia agricultura familiar é uma opção governamental ao elen-
car os grupos que são beneficiados pela política pública ou serviços aplicados ao 
pequeno produtor, definida pela lei 11.326/20065. Faz parte do divisor gover-
namental em atenção aos pequenos e grandes produtores. Os pequenos produ-
tores atendidos pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), 
também responsável pela política de reforma agrária, hoje vinculados à Casa 
Civil do Governo Federal. Os grandes produtores seguem atendidos pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

Esmeraldo destaca “que por camponeses também são compreendidos di-
ferentes categorias de trabalhadores rurais – moradores, meeiros, rendeiros, si-
tiantes -, por se incluírem na forma conceitual de produtor camponês, (...)” 
(ESMERALDO, 2013, p. 237). Portanto, neste contexto, estamos tratando do 
pequeno produtor, esteja ele vinculado a uma política de reforma agrária, no 
caso dos assentamentos rurais; sejam eles sitiantes ou meeiros, com título de 
propriedade ou apenas posseiros.

Além da diversidade de produção e o imprescindível abastecimento do 
mercado interno, a agricultura familiar ou campesinato é responsável por uma 
produção cultura essencialmente nacional.

5 Art. 3o Para os efeitos desta Lei considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que 
pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:
I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu esta-
belecimento ou empreendimento;
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio 
estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabeleci-
mento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.C
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Queremos de outro lado mostrar que, ao trabalhar a terra, o camponês rea-
liza outro trabalho: o da ideologia, que, juntamente com a produção de ali-
mentos, produz categorias sociais, pois o processo de trabalho, além de ser 
um encadeamento de ações técnicas, é também um encadeamento de ações 
simbólicas, ou seja, um processo ritual. Além de produzir cultivos, o tra-
balho produz cultura (WOORTMANN; WOORTMANN, 1997, p. 15).

A organização da produção está baseada ou alicerçada no uso da mão 
de obra de todos os membros da família, homens e mulheres, inclusive crian-
ças. E, apesar de alguns teóricos preverem a sua extinção, tem resistido com 
esse modo de vida. Paulilo nos auxilia no entendimento dessa previsão. Afir-
ma a autora:

Há consenso, entre os pesquisadores, de que, para os marxistas clássicos, a 
classe revolucionaria por excelência era o proletariado. Na obra O 18 Bru-
mário, de Karl Marx, a comparação que faz do campesinato a um ‘saco de 
batatas’, no sentido de que os camponeses estão juntos mas não têm uma 
ação coletiva, é bastante conhecida e citada. Mas para alguns estudiosos, 
como Cardoso, a esquerda atual ainda continua a vê-los de maneira pre-
conceituosa (PAULILO, 2004, p. 232).

A certeza de que o campesinato estava destinado à extinção foi referida 
por grandes estudiosos da questão agrária, como Lênin e Karl Kautsky, porém 
alerta Paulilo (2004, p. 232) que essa leitura deve ser feita com cuidado, levan-
do-se em conta as lutas políticas, o que já nos revela o grande embate teórico 
que rege a matéria. De todo modo, a história tem nos mostrado a permanên-
cia ou existência dessa categoria.

PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Estudos superficiais e políticas governamentais tendem a denominar os 
grandes proprietários de classe produtiva, levando o entendimento subliminar 
de que os pequenos proprietários ou posseiros não são produtivos. Não é o que 
demonstram os dados. Paulilo detalha dados da produção desde a década de 
1990: “Segundo Censo Agropecuário 1995/96, os agricultores familiares repre-
sentem 85,2% do total de estabelecimentos agrícolas do país, não há no nosso 
direito um estatuto que ampare o trabalhador rural” (PAULILO, 2004, p. 246). C
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Há uma produção expressiva pelos pequenos produtores rurais, desenvol-
vida em todo o país, que repercute no abastecimento interno, além da criação 
de postos de trabalho.

Dados da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvi-
mento Agrário, vinculada à Casa Civil, destacam esse quadro positivo:

A expressividade da agricultura familiar não está presente só no contex-
to brasileiro. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO), nove em cada dez propriedades agrícolas mundiais 
- 570 milhões -, são geridas por famílias, que produzem cerca de 80% dos
alimentos no mundo.
Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar constitui a
base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitan-
tes; responde por 35% do produto interno bruto nacional e absorve 40% da
população economicamente ativa do país.
O setor produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do
café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por
60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e
30% dos bovinos do país. O setor também emprega 74% das pessoas ocu-
padas no campo, de 10 postos de trabalho no meio rural, sete são de agri-
cultores familiares.
A importância econômica vincula-se ao abastecimento do mercado interno
e ao controle da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros, uma
vez que mais de 50% dos alimentos da cesta básica são produzidos por ela, 
a agricultura familiar (BRASIL, 2017, s/p.).

É manifesto que a produção e sua contribuição para o desenvolvimento 
do Brasil precisam ser melhor detalhados e divulgados, pois sequer são classi-
ficados como categoria produtiva. Silva e Schneider destacam outros índices 
sobre a economia familiar rural:

Tornou-se recorrente a afirmação de que a agricultura familiar brasileira é 
responsável por cerca de 38% do valor bruto da produção de alimentos do 
país, representa em torno de 10% do PIB agrícola, corresponde a 80% dos 
estabelecimentos agropecuários e responde por quase 77% dos postos de 
trabalho na agricultura. Contudo, ainda é pouco conhecida a parcela destas 
proporções no que se refere à contribuição das mulheres na unidades fami-
liares de produção (SILVA; SCHNEIDER, 2010, p. 185).
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Daí já se revela a grande importância da agricultura familiar, seja produ-
ção para consumo interno, seja da criação e manutenção de postos de trabalho.

A POLÍTICA NEOLIBERAL

A Globalização trouxe uma nova forma de atuação do capitalismo, am-
pliando e fomentando a universalidade dos mercados consumidores, ultrapas-
sando os limites dos estados nacionais, padronizando sua produção e consumo, 
fazendo surgir grandes conglomerações, que controlam e manipulam os inves-
timentos e o que se deve consumir.

Esse modelo desrespeita as condições internas de cada país, especialmen-
te dos que passaram por um processo de colonização e ainda guardam marcas 
da política de exploração, como no caso do Brasil.

Por outro lado, a política neoliberal ou pós-liberal, como já assentado no 
primeiro ponto quando discutimos a estrutura fundiária nacional, favorece o 
agronegócio como modelo único de desenvolvimento, em detrimento do cam-
pesinato. E mais: as grandes corporações ou grandes investidores detêm a he-
gemonia do mercado, exigindo o afastamento gradual do Estado das relações 
de mercado, tornando, mais uma vez, os países sem um estrutura econômica 
consolidada ainda mais vulnerável.

É cognoscível que no Brasil, pela opção pelas commodities, através do agro-
negócio, antes já afirmado, a valorização da produção para o mercado externo, 
deixando de reconhecer a importância e produção do campesinato, que inclu-
sive favorece ou alimenta a população nacional com sua produção de subsis-
tência. Assevera Fernandes que:

o modelo hegemônico de desenvolvimento da agricultura é o agronegó-
cio, baseado no trabalho assalariado, em grandes corporações, na produção
monocultora em grande escala para exportação. O agronegócio procura su-
bordinar permanentemente o campesinato ou agricultor familiar, mas estes
têm construído outro modelo de desenvolvimento baseado no associativo
ou cooperativo, na agroecologia, em projetos próprios de educação, em mer-
cados institucionais e populares para diminuir o grau de manipulação pelo
modelo capitalista (FERNANDES, 2017, p. 250).
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A política do neoliberalismo, que impõe o afastamento do Estado, nos dei-
xa mais frágeis nacionalmente, pois toda a produção estará submetida a uma 
relação de mercado externo do qual não se tem controle e muito menos a cer-
teza sobre os resultados.

O agronegócio, que atende ao liberalismo, além de desprezar os pequenos 
produtores, impõe legislação que flexibiliza e amplia o uso desenfreado do meio 
ambiente, além de favorecer a concentração de terra, de uma estrutura que ainda 
sequer vencemos a herança colonial. Sampaio Júnior ajuda-nos a compreender:

A liberalização do comércio externo sem nenhum cuidado com a preserva-
ção da autonomia alimentar do país expõe os agricultores familiares à con-
corrência desigual de produtos importados, comprometendo a sobrevivência 
de pequenos e médios produtores. Por fim, a modernização indiscrimina-
da, sob os auspícios das grandes multinacionais que controlam os pacotes 
tecnológicos e biotecnológicos da exploração do campo pelo capital, im-
plica na eliminação de grandes quantidades de emprego no campo (SAM-
PAIO JR., 2017, p. 134).

As políticas governamentais dão indícios dessa implementação neoliberal, 
desde o arrefecimento da reforma agrária, regularização fundiária que avançou 
sobre terras públicas e a edição de um novo Código Florestal. Complemen-
ta Sampaio Junior que “o país fica completamente a mercê da logica especu-
lativa dos capitais internacionais, sujeito a verdadeiros ‘arrastões’ que deixam a 
vida do país vulnerável a recorrentes sobressaltos e crises cataclísmicas cíclicas” 
(SAMPAIO JR., 2017, p. 152).

Com uma observação mais apurada é possível notar que, no que tange a 
abertura de mercado no nível planetário, as economias mais fortes atropelarão 
as economias mais fracas. Essa situação consiste pela condição das economias 
locais, de baixa capacidade de competição, desaparecerem como espaço pro-
dutor econômico e cultural enfraquecido na falta de medidas autoprotetoras. 
Neste sentido, a existência cultural e econômica do local pobre passa a ser de-
terminado de fora para dentro.

Na falta de sucessores nas atividades do campo, a mais afetada é a agricul-
tura familiar. Como até então a remuneração da agricultura familiar tem sido 
sempre baixa e irregular, não tem oferecido estímulos às gerações seguintes en-
contrarem espaço na unidade produtiva familiar, que lhe garanta boas perspec-C
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tivas futuras. Os próprios pais, vendo seu próprio sofrimento, a partir da sua 
própria trajetória, são os primeiros a orientarem seus filhos a buscarem condi-
ções melhores de vida. Nesse quadro, a porta só está aberta para a cidade. A me-
trópole é a cidade mais procurada. É onde todos esperam encontrar a botija. 
Sampaio Junior é enfático no prognóstico:

Ao acirrar a subordinação da agricultura aos desideratos do capital finan-
ceiro, as tendências da agricultura brasileira apontam para um processo 
que combina: reconcentração fundiária; maior controle direto ou indireto 
do capital internacional sobre a exploração agrícola; nova rodada de grila-
gem de terras; e exacerbação da superexploração do trabalho (SAMPAIO 
JR., 2017, p. 135).

O golpe político a que fomos submetidos, engendrado desde 2014, e a po-
lítica econômica estabelecida dão-nos uma perspectiva pouco favorável à produ-
ção familiar, seja através da diminuição do orçamento disponível e até mesmo 
a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA).

Os grandes produtores rurais apoiaram o impeachment da Presidenta 
Dilma através de representação parlamentar, pela Frente Parlamentar da Agri-
cultura (FPA), sob a exigência de manutenção e ampliação de políticas que fa-
voreçam o agronegócio.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em sua publicação 
Desenvolvimento Rural, Políticas Sociais – Acompanhamento e análise, pu-
blicado em 2018, reflete sobre dados e iniciativas do Presidente Michel Temer, 
asseverando que:

Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff no dia 12 de maio de 
2016, Michel Temer editou no primeiro dia de seu mandato a Medida Pro-
visória (MP) nº 726, que extinguiu, entre vários ministérios e secretarias, 
o MDA e transferiu suas competências para a Secretaria Especial da Agri-
cultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário do novo Ministério do Desen-
volvimento Social e Agrário (MDSA). Quinze dias depois, em 27 de maio,
o Decreto nº 8.780 transferiu toda a estrutura do extinto MDA, inclusive
o Incra, para a Casa Civil da Presidência da República. Dois decretos sub-
sequentes – nºs 8.786, de 14 de junho, e 8.865, de 29 de setembro – ain-
da versaram sobre o tema, na tentativa de tornar mais clara a transferência
e evitar disputa por cargos e competências entre órgãos do Poder Executi-
vo. Nesta imprecisa trajetória institucional, é possível notar que as políticas
orientadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário deixaram de C
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ser compreendidas como políticas de desenvolvimento, sendo enquadradas 
primeiramente como políticas assistenciais (no MDSA) e, posteriormente, 
como um assunto da esfera política (na Casa Civil) – algo que sugere que a 
questão agrária passou a ser identificada, prioritariamente, com a gestão de 
conflitos sociais (ARBEX, 2018, p.viii, grifo original).

Convém esclarecer que essa política de fortalecimento do modelo de de-
senvolvimento que privilegia o agronegócio não é particular somente do Go-
verno Temer. Os governos anteriores também agiam de forma semelhante, em 
que pese não tão contundente. O relatório do IPEA prossegue detalhar a di-
minuição de recursos aplicados à agricultura familiar, desde 2013:

A auto-reflexividade é a atitude de percorrer criticamente o caminho da 
crítica. Esta atitude é particularmente crucial quanto o caminho é a transi-
ção paradigmática porque, nesse caso, a dificuldade é dupla: a crítica corre 
sempre o risco de estar mais perto do paradigma dominante e mais longe 
do paradigma emergente do que supõe (SANTOS, 2011, p. 17).

Estabelece-se, pois, uma contradição, ao exigir um Estado mínimo quando 
se refere à agricultura familiar e ao mesmo tempo colocar o Estado para subsi-
diar toda produção da agricultura para exportação.

Em outros termos, o modelo de desenvolvimento rural de modernização do 
campo demanda um Estado “máximo” no que se refere ao seu papel de pro-
motor de investimentos e de estímulos ao agronegócio, porém reivindica 
um Estado “mínimo” no que tange ao controle e à regulação pública de suas 
atividades, assim como das relações de trabalho no campo. Sobre estas, tra-
ta-se, na verdade, de um resgate da ideia de “políticas de desenvolvimento 
rural” essencialmente assistenciais, focalizadas no problema da pobreza ou, 
no limite, compreendidas como uma questão de polícia. Para além da dis-
puta pelos fundos públicos, esta dimensão da agenda busca facilitar o pro-
cesso de expansão das fronteiras agrícolas e, também, ampliar a mão de obra 
disponível para se submeter a condições de trabalho precárias (ARBEX, 
2018, p.vii, grifo original).

Compete-nos agora entender o papel da mulher nessa pequena unida-
de familiar produtora sob mira e risco de extinção e quais as perspectivas que 
se apresentam.C
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MULHERES ATINGIDAS

Tem se constituído um desafio para a teoria feminista refletir sobre todas 
as ciências, condições, construções ou fatos sociais, a partir da questão de gê-
nero, fazendo valer ou tornar perceptível o que até então era tratado com na-
turalidade ou mesmo nem sequer observado. É necessária uma releitura, com a 
inclusão da mulher, como sujeito presente e de direitos.

Trata-se de observar a situação da mulher a partir dessa visão crítica da 
estrutura fundiária nacional e da política neoliberal que ora se implanta, não 
como parte apartada, mas como parte integrante de um todo e que sente al-
guns reflexos em mais alto grau do que os homens. Assim, é basilar trazer ao 
contexto o conceito de patriarcado e gênero.

Convém antes, contudo, salientar a dificuldade em se elaborar uma ver-
dadeira teoria crítica, posto nossa dificuldade em se desvencilhar da teoria 
sexista, presente em todas as ciências, mesmo para aqueles que têm uma pos-
tura crítica. É que não se trabalha uma teoria reflexiva, que forçaria o pensador 
ou pensadora teórico objetivo em tornar-se auto-reflexivo. “Temos que pen-
sar o problema como se estivéssemos olhando no espelho” (RABENHORST, 
2010, p. 9). Santos faz uma reflexão sobre a proposta:

A auto-reflexividade é a atitude de percorrer criticamente o caminho da 
crítica. Esta atitude é particularmente crucial quanto o caminho é a transi-
ção paradigmática porque, nesse caso, a dificuldade é dupla: a crítica corre 
sempre o risco de estar mais perto do paradigma dominante e mais longe 
do paradigma emergente do que supõe (SANTOS, 2011, p. 17).

Dentre as teóricas feministas, a marxista Saffiotti (2015), adotando a his-
tória como processo, nos auxilia a compreender o gênero como categoria geral, 
para toda a história, e o conceito de patriarcado, como categoria específica de 
determinado período, ou seja, como tais categorias existiram em períodos dife-
rentes e como se integram especialmente no tempo presente.

Valendo-se dos estudos de Carole Pateman, Saffiotti (2015) defende que 
a dominação dos homens sobre as mulheres, a partir do acesso sexual, é uma 
história de sujeição, o que denomina de contrato original. Este contrato origi-
nal cria a liberdade para o homem e a sujeição da mulher a ele. C
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Para a autora, este contrato é sexual e ao mesmo tempo social. Social no 
sentido de patriarcal, ou seja, cria o direito político dos homens sobre as mu-
lheres. “Do mesmo modo como as relações patriarcais, suas hierarquias, sua 
estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal perpas-
sa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado” (SAFFIOT-
TI, 2015, p. 37).

Dessa feita, já distingue que o patriarcado não se aplica somente às re-
lações de família ou ao ambiente privado, ele se expande a todas as estruturas 
da sociedade, pois interessa a todos os homens, que efetivamente contratam e 
têm a mulher como objeto, pois “a diferença sexual é convertida em diferença 
política, passando a se exprimir ou em liberdade ou em sujeição” (SAFFIOT-
TI, 2015, p. 57-58).

Por outro lado, o conceito de gênero não explicita, necessariamente, desi-
gualdades entre homens e mulheres. Muitas vezes, a hierarquia é apenas presu-
mida. “Há, porém, feministas que veem a referida hierarquia, independentemente 
do período histórico com o qual lidam” (SAFFIOTI, 2015, p. 47).

É que as construções sociais a partir do sexo sempre existiram, mesmo nas 
sociedades mais igualitárias, o que se pode inferir que as diferenças nem sem-
pre revelaram uma relação de poder, ou que pudessem essas diferenças propor-
cionar desigualdades de obrigações e direitos.

Já para Joan Scott, uma das pioneiras na defesa do gênero como categoria 
de análise, inclusive citada por Saffioti, o “gênero é um elemento constitutivo 
das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e o gênero 
é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86).

O texto da estadunidense com tradução em português circulou no Bra-
sil na década de 1990, tendo desde então repercutido na construção de diver-
sas teorias feministas nacionais.

Se propondo como uma categoria de análise, o estudo do gênero às vezes 
se confunde com o estudo sobre o feminismo, sendo que a autora em prelimi-
nar aborda as questões descritivas de gênero, enaltecendo que as construções 
sociais são formuladas a partir da distinções sexuais, e na linha de contribuição 
de Foucault, rejeitando o determinismo biológico.

As teóricas feministas apegaram-se ao uso do termo gênero, em substitui-
ção ao termo mulheres, como uma forma de fugir do aspecto negativo da luta C
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feminista, tão rechaçada tanto socialmente, como no meio acadêmico. Contu-
do, o termo gênero, que discute as construções sociais a partir do sexo, também 
se preocupa com o homem.

Daí que o gênero ampliou as discussões sobre os papéis do homem e da 
mulher na sociedade, distinguindo-os da sexualidade, ou sejam, os papéis desem-
penhados por homem ou mulher podem não coincidir com seus anseios sexuais.

O termo “gênero”, além de um substituto para o termo mulheres, é também 
utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é neces-
sariamente informações sobre os homens, que um implica o estudo do ou-
tro. Essa utilização enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz parte 
do mundo dos homens, que ele é criado nesse e por esse mundo masculino. 
Esse uso rejeita a validade interpretativa da ideia de esferas separas e sus-
tenta que estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que 
uma esfera, a experiência de um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com 
o outro sexo (SCOTT, 1995, p. 75).

Essa ampliação fez com que houvesse uma proliferação dos estudos so-
bre o sexo e sexualidade, pois gênero “tornou-se uma palavra particularmen-
te útil, pois oferece um meio de distinguir a prática sexual dos papéis sexuais 
atribuídos às mulheres e aos homens” (SCOTT, 1995, p. 75). Santos entende o 
feminismo como um movimento plural, que envolve várias ondas e deve ser en-
tendido como feminismos, pois supera a simplicidade da luta por direitos iguais 
entre homens e mulheres, destacando que se propõe a apresentar alternativas 
em termos de análises, práticas e discursos, tendo em vista a “desconstrução 
dos papeis sociais e binários entre sexos e gêneros que alimentam o patriarca-
do” (SANTOS, 2016, p. 32).

No meio rural, a mulher também é responsável por uma dupla jornada 
de trabalho. É responsável pela manutenção da casa, considerada como repro-
dutiva, além de trabalhar no cultivo ou na exploração indicada pela marido, ou 
companheiro. Contudo, esse trabalho não é considerado como trabalho, mas 
como ajuda.

As mulheres devem cuidar da cada e das atividades de reprodução familiar, 
ou seja, cultivo de horta e ervas medicinais, pequenas criações, assim com 
a atividade leiteira. Os homens devem cuidar das atividades produtivas, ou 
seja, voltadas para o mercado, enquanto consideram que as mulheres ape- C
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nas ‘ajudam’, o que reflete a desvalorização do trabalho feminino pela so-
ciedade, já que as tarefas domésticas não geram renda monetária (SILVA; 
SCHNEIDER, 2010, p.189, grifos do original).

A divisão sexual do trabalho e suas consequências de hierarquização é bem 
descrita por Heredia quando relata a experiência de trabalho nas unidades fa-
miliares, diagnosticando como são concebidas e não remuneradas as tarefas 
executadas pelas mulheres. Há uma séria contradição, pois a mulher trabalha, 
efetivamente participa da produção, mas o que executa não é considerado tra-
balho, ou remunerado.

Por outro lado, as atividades da casa, por estarem ligadas ao consumo, não 
são consideradas como trabalho e correspondem à esfera de domínio femi-
nino. O campo de ação da mulher é a casa e, por consequência, considera-se 
que esta não trabalha (HEREDIA, 1979, p. 50, grifos do original).

E mesmo quando trabalha nas atividades fora de casa, a sua ação não é 
concebida como trabalho, chegam a perder o caráter de trabalho, revelando uma 
condição extremamente vulnerável.

Considera-se assim que a mulher não trabalha, e este princípio é mantido 
mesmo quando ela, em certas ocasiões, realiza tarefas no roçado. As tarefas que 
pertencem ao roçado, quando são efetuadas por elementos femininos, perdem o 
caráter de trabalho. É exatamente por essa razão que, ao se descrever o trabalho 
no roçado, a mulher nunca é incluída (HEREDIA, 1979, p. 51, grifos do original).

No Brasil, graças aos movimentos sociais que foram provocados por mu-
lheres em incluir a discussão de gênero, desde a década de 1980 vem se amplian-
do as políticas públicas para ultrapassar as desigualdades há tanto conhecidas 
e amargadas, especialmente pelas mulheres.

As políticas públicas incluíram a própria documentação de identificação 
dessas mulheres; o reconhecimento como trabalhadoras rurais e consequente-
mente o reconhecimento de direitos previdenciários; o reconhecimento de di-
reito à titulação da terra, em conjunto com o marido ou companheiro e até o 
acesso a linhas de créditos específicas.

Em um balanço feito recentemente pela Diretoria de Politicas para as Mu-
lheres Rurais do MDA são apontados os principais programas e politi-
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cas lançados nos últimos anos por aquele Ministério, objetivando diminuir 
as desigualdades de gênero no meio rural: Programa Nacional de Docu-
mentação da Trabalhadora Rural (2004); Credito Especial para Mulheres 
– Pronaf Mulher (2003/2004); Assistência Técnica Setorial para Mulhe-
res (2005); Programa de Organização Produtiva para as Mulheres Rurais
(2008); Criação da Modalidade Adicional de Credito para Mulher na Re-
forma Agraria – Apoio Mulher (2008); além de mudanças substanciais no
tratamento dado as mulheres, por exemplo, nas politicas de acesso a terra,
que serão comentadas a seguir. No período subsequente, de 2011 a 2013,
destaca-se a agenda de combate a pobreza extrema com o Plano Brasil Sem
Miséria e o atendimento de parte das demandas das mulheres por cotas,
incorporadas em programas como o PAA (Programa de Aquisição de Ali-
mentos) e nas chamadas publicas para seleção de prestadoras de serviços
de Assistência Técnica (Ater) (Butto et al., 2014) (SILIPRANDI; CIN-
TRÃO, 2015, p. 584-585).

Já Andrea Butto enfatiza que o desenvolvimento rural só faz sentido se 
conjugado com as relações de gênero. Do contrário não estaremos alcançando 
nem desenvolvimento, nem o fim da desigualdade de gênero:

O desenvolvimento rural, pensado a partir das relações de gênero, não pode 
se limitar a estimular a participação social simplesmente, posicionamento 
corrente entre alguns adeptos da abordagem territorial É necessário con-
siderar as distintas dimensões presentes na desigualdade que as mulheres 
vivenciam no campo. Se o desenvolvimento necessita ser pensado a partir 
das dimensões econômicas, sociais, políticas e ambientais, a reflexão sobre 
as relações de gênero necessita se integrar em todas estas dimensões (BUT-
TO, 2010, p. 218).

Os resultados estão longe da condição ideal, de modo que é possível afir-
mar que há uma flagrante desigualdade entre homens e mulheres no campo.

O papel das mulheres no campo tem valor (assim como dos homens e 
crianças), quando se pensado o campesinato como uma categoria social pauta-
da na mão de obra familiar e resistência de cultura. O trabalho envolve um ci-
clo que contempla todos que compõem a unidade familiar, desde a definição 
do plantio, época, sementes etc. Há um saber cultural que vem resistindo às in-
vestidas dos equipamentos tecnológicos.

Nesse ciclo produtivo o homem mantém um papel central, pois as deci-
sões são tomadas por ele, mas a mulher exerce atividades dentro do ciclo cha- C
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mado de produtivo ou não. É preciso compreender como se concebeu o que é 
produtivo ou não e, consequentemente, o que é considerado trabalho. Paulilo 
nos dá uma direção, pois com o capitalismo houve uma ruptura com o trabalho 
que vinha sendo realizado, tornando-o importante somente quando houves-
se um valor econômico envolvido, daí o trabalho da mulher, considerado como 
ajuda e desprovido de valor econômico.

O capitalismo fez mais do que separar os meios de produção do trabalho 
e o espaço domestico do espaço de produção. Foi a primeira vez na histo-
ria que se tentou subordinar a sociedade ao mercado. Os princípios da an-
tiga ordem social foram substituídos pelo principio da permuta ou troca, 
cujo padrão subjacente era o padrão de mercado. E assim o único esforço 
físico ou mental que passou a merecer o nome de trabalho produtivo e a se 
remunerado foi o despendido nas atividades consideradas econômicas. Daí 
a separação entre trabalho produtivo e não produtivo, nada fácil de visuali-
zar quando não há separação entre unidade familiar e de produção, como é 
o caso do campesinato. Quando a mulher faz queijo, por exemplo, pode fa-
zê-lo para comer ou vender (PAULILO, 2004, p. 243-244).

Esmeraldo conclui que “o trabalho produtivo é constituidor da identidade 
e da autoridade masculina e requer a invisibilização e omissão do trabalho femi-
nino que se anuncia nos roçados como ajuda” (ESMERALDO, 2013, p. 240).

Nesse contexto, seja com a implantação das tecnologias, ou pelo afasta-
mento da unidade familiar, em função da expansão do agronegócio, as primei-
ras a sentirem os efeitos são as mulheres.

Já existem pesquisas nas regiões Nordeste e Sul do Brasil que comprovam a 
exclusão do trabalho da mulher, ou seja, as alterações sentidas no ciclo produtivo 
que envolve as famílias não podem ser suportadas pelo homem, que já desem-
penha o papel principal como chefe de família e desenvolve o trabalho conside-
rado produtivo. Esmeraldo novamente nos dá os elementos para tal afirmação:

As pesquisas de Paulilo e Schmidt indicam que mudanças no padrão tecno-
lógico introduzidas na cadeia produtiva do leite são fatores de exclusão do 
trabalho da mulher. Embora se situem e retratem realidades do estado de 
Santa Catarina, essa análise traz na memória a entrada do uso do trator para 
o preparo da terra, da matraca, máquina que faz o plantio direto na cova, da
máquina de debulhar grãos na agricultura camponesa da região Nordeste.
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A mulher reduz suas atividades na roça quando a máquina substitui o tra-
balho humano ou diminui a necessidade de trabalho humano. Ao contrário, 
o homem ativa suas atividades produtivas, recebe capacitações e incorpora
qualificações para utilizar novas tecnologias (ESMERALDO, 2008, p. 192).

É perceptível que o patriarcado, a divisão sexual do trabalho e suas cons-
truções sociais, que agregam uma desvalorização às praticas laborativas da mu-
lher, persistem mesmo no meio rural, as vezes romantizado por constituírem-se 
exatamente por famílias.

Apesar da legislação que iguala os direitos entre homens e mulheres, e 
eventuais políticas públicas de inserção das mulheres como sujeitas de direito 
do trabalho ou previdenciários, não foram suficientes para dissipar a hierarqui-
zação de homens sobre as mulheres.

As mulheres continuam não sucedendo na propriedade da terra, quando 
tratamos da agricultura familiar. Devido a dois motivos: a ajuda, categoria que 
define o trabalho da mulher não lhe garante sucessão – ou a disputa pela su-
cessão – na pequena porção de terra, e a pequena extensão da área também não 
permite a sua divisão, o que inviabilizaria totalmente qualquer tipo de produ-
ção. Assim, está entre suas primeiras opções constituir condições de saída do 
campo, o que traz uma outra consequência: a migração da mulher. Brumer nos 
explica essa prática:

As filhas recebiam um dote, na maioria das vezes consistindo no enxoval, em 
alguns utensílios domésticos e em uma vaca. Um dos filhos – geralmente o 
mais novo, pois os filhos mais velhos já saíam da casa à medida que se tor-
navam adultos e constituíam um novo lar – permanecia com os pais e tor-
nava-se o herdeiro da casa e do lote de terra familiar, comprometendo-se a 
cuidar dos pais em sua velhice (BRUMER, 2004, p. 218).

No meio rural, com relação à sucessão, vive-se uma tradição que não se 
adequa à lei, mas à sua própria lógica, do patriarcado e da indivisão da peque-
na área. Sustentam Silva e Schneider:

A herança no meio rural se baseia na tradição, em detrimento das leis, e visa 
à manutenção da propriedade, já que as divisões podem torná-la insuficien-
te para o sustento familiar. Mas outra questão relevante nos dias atuais é o 
desinteresse pela sucessão da terra, devido a diversos fatores, entre os quais C
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a penosidade do trabalho e o pouco rendimento obtido (SILVA; SCHNEI-
DER, 2010, p. 192).

Já outros valores culturais do campo não se diferem mais da cidade pela 
expansão do mercado, das comunicações e da educação escolar. Entretanto, o 
desenvolvimento econômico do campo não poderá se dar na mesma via da mu-
dança cultural. A cultura rural, do ponto de vista das relações sociais, foi domi-
nada pela urbana. Essa mudança traz efeitos extremamente nefastos, em especial 
à mulher. A pesquisadora Brumer confirma:

Essas mudanças parecem ter um efeito maior sobre as moças do que so-
bre os rapazes, em parte devido ao fato de que elas têm, em média, níveis 
de escolaridade mais elevados do que eles. Isso ocorre porque, de um modo 
geral, sabendo que serão preteridas na partilha da terra familiar ou na ob-
tenção de um emprego estável no meio rural, ou rejeitando uma situação se-
melhante a de suas mães, as moças investem mais do que os rapazes em sua 
educação, com vistas a uma possível migração para a zona urbana (BRU-
MER, 2004, p. 219).

A conjugação de fatores trazidos pela hegemonia desenvolvimentista do 
agronegócio em detrimento da agricultura familiar, ou campesinato, são senti-
dos por este segmento em especial pelas mulheres, conforme diversas vezes afir-
mado, e o Brasil estará mais vulnerável ao capital internacional, sem condições 
de competitividade, e ainda sem abastecimento para consumo interno, além da 
desestruturação cultural no meio rural, que repercute também no meio urbano, 
já que essas pequenas porções de posse ou propriedade são responsáveis pela 
criação de empregos diretos no patamar de 74%, segundo dados da Secretaria 
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário.

Por fim, o meio ambiente sofre duplamente com a extinção da economia 
familiar. Sofre em primeiro lugar pelo fato da agricultura familiar planejar a ex-
ploração de acordo com costumes e cultura local, sempre na perspectiva de con-
sorciado às ofertas e limitações do meio ambiente. Já com relação à exclusão ou 
migração fortemente da mulher, há um maior distanciamento, pois a mulher 
está associada às práticas de fortalecimento do meio ambiente, seja através da 
sua condição de reprodutora, de mãe, seja como responsável pela saúde fami-
liar. Samper-Erice e Charão-Marques fazem uma reflexão sobre essa atuação 
da mulher ao apresentarem como uma característica do feminismo camponês:C
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Um primeiro elemento a destacar é a forte relação da ‘Mulher’ com a 
‘Natureza’, por estar associada a outros conceitos e valores como ‘Mãe’ 
e ‘Geradora de Vida’. Também, nesta mesma linha, está a associação do 
‘cuidado’ como pertencente ao mundo feminino. A relação mulher e na-
tureza está centrada em atributos físicos ou biológicos relacionados ao 
corpo e à reprodução, mas também aparecem atributos psicológicos com-
portamentais, como associar a racionalidade com o homem (cultura) e a 
emotividade com a mulher (natureza) (SAMPER-ERICE; CHARÃO- 
MARQUES, 2017, p. 693).

O desafio estabelecido é a defesa do campesinato, mas que precisa ser 
transformado para reconhecer o trabalho e direitos da mulher. Dessa forma, 
fortalecido poderá estabelecer uma resistência ainda maior a um modelo de de-
senvolvimento que vem se estabelecendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo brasileiro deve ser compreendido a partir do período de colo-
nização, que se caracterizou como colonização de exploração, cujos efeitos de 
atraso, concentração e regime de posse são visíveis até os dias atuais. A concen-
tração de terras, o regime de posse e a existência do campesinato são realidades 
nacionais que precisam ser enfrentadas antes da total subsunção ao capital in-
ternacional, que não respeita as diferenças ou quem necessite de políticas pú-
blicas de inclusão.

A política neoliberal implementada nos últimos anos tem se fortalecido 
com o discurso, política econômica e uma base legal promissora para afastar o 
Estado das regulações e fortalecer o discurso do agronegócio com modelo úni-
co sustentável.

A condição da mulher na agricultura familiar é de subordinação e mes-
mo considerando as políticas públicas de inclusão, ainda estamos longe de uma 
condição ideal de igualdade de gênero, seja pelo número de mulheres tituladas, 
ou pelo acesso ao crédito e tecnologias.

A expansão do agronegócio, cuja produção visa exportação, poderá gerar 
uma grave crise de consumo, já que a agricultura familiar é a principal abaste-
cedora do mercado interno e responsável por um respeitável percentual de es-
tabelecimentos de empregos. C
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A sucessão no campo é preocupante por diversas razões. A primeira razão, 
aqui eleita, ela é, para nosso juízo, a mais preponderante, é a extinção de uma ativi-
dade. Deixa-se de ter sucessão, a atividade se extingue. Daí podem decorrer gravís-
simas consequências, tais como: a inexistência de determinados produtos; a perda 
de certas tecnologias ou certas experiências; o desemprego em cadeia, e outros di-
retamente ligados à atividade. A segunda razão diz respeito à possível possibilida-
de da retomada da concentração fundiária. Consequência bastante negativa, pois 
ampliaria o fosso da desigualdade social. A terceira razão, sendo a falta de suces-
são generalizada e sucessiva, a tendência é a atividade desaparecer de vez e o mer-
cado local ou interno passar a ser abastecido pela importação. Quarta razão, para 
que uma sociedade suporte a importação de alimentos e certas matérias-primas 
é preciso que esse país ou região seja altamente industrializado e tenha a maior 
parte da sua população ativa, empregada no segundo e terceiro setor econômico.

Neste sentido, por estarmos no contexto mundial do neoliberalismo, a sucessão 
no campo deve ser vista como algo preponderante para nossa estabilidade econômica, 
bem como para o próprio desenvolvimento sócio e econômico do Brasil como um todo.

Para a mulher todo esse contexto é ainda mais nefasto, pois já sofre com as 
primeiras exclusões. A solução para a manutenção da agricultura familiar passa 
pelo reconhecimento do papel da mulher, da sua existência e sua importância, 
que consequentemente poderá passar a ter fortalecimento através do coopera-
tivismo ou associativismo. Discussão essa que merece outro espaço.

RESUMO: Para compreender a estrutura fundiária rural nacional, é preciso 
visitar a história de formação que sempre manteve uma condição favorável ao 
grande proprietário em detrimento dos pequenos. Também se manteve o regime 
de posse apesar do Estado perseguir o modelo único de propriedade. A agricul-
tura familiar, que representa a maioria de posseiros, agrega ao país uma grande 
contribuição para subsistência. O modelo liberal que ora se implanta visa patro-
cinar ou fomentar o agronegócio em detrimento da pequena agricultura, o que 
gerará crise em especial à mulher, que ainda guarda uma condição de subalter-
na na hierarquia de produção e comercialização. Neste aspecto, é imprescindí-
vel retratar a contexto patriarcal e machista que se retroalimentam.

Palavras-Chave: Agricultura familiar. Neolibelarismo. Mulheres.C
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CAPÍTULO QUATRO

“MULHERES NA LINHA DE FRENTE”
PELA DEFESA DO TERRITÓRIO
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A pauta da Soberania Alimentar, segundo Valente (2002) como bandei-
ra de luta surge em meio ao ativismo dos movimentos sociais, cujas di-

mensões são mundiais como a Via Campesina Internacional (VCI). Tomando 
por base a definição cunhada pela VCI – que por sua vez foi amplamente de-
batida entre as mais variadas delegações dos mais distintos países – entende- 
se por Soberania Alimentar “[...] el DERECHO de los pueblos, de sus Paises 
o Uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping
frente a países terceros” (LVC, 2003, s.p.). Por esta definição – que por sua vez
não é estática – a VCI argumenta que esta concepção não contempla apenas o
direito à terra, ou mesmo a capacidade de produzir o alimento, mas sobretudo
fundamenta a necessidade de repensar as macropolíticas que incidem direta-
mente na Soberania Alimentar (ROSSET, 2006, p. 319)1.

1 Para Rosset (2006), a noção de Soberania Alimentar argumenta que alimentar o 
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Para Gliessman (1990) a agroecologia teve sua legitimidade enquanto ciên-
cia ao aplicar os conceitos e os princípios ecológicos de forma direcionada aos 
estudos e manejos dos sistemas agrícolas e foi somente a partir deste movimen-
to que se possibilitou gerar uma base científica para garantir o desenvolvimen-
to de uma agricultura que prezasse pela sustentabilidade. No entanto, pode-se 
dizer que somente a partir dos anos 2000, mediante influência da escola eu-
ropeia, é que a agroecologia incorporou outras dimensões do conhecimento – 
sobretudo de uma visão sociológica dos agroecossistemas – trazendo assim, as 
dimensões socioeconômica, cultural e sociopolítica, para além da visão ecoló-
gica e técnico-agronômica (CASADO; MOLINA; GUZMÁN, 2000). Sili-
prandi (2013, p. 331) complementa este retrato histórico quando menciona que 
o “termo ‘agroecologia’ começou a ser conhecido no Brasil no final da década
de 1980, a partir da publicação do livro de Miguel Altieri (2002), Agroecologia:
bases científ icas para uma agricultura sustentável ” e ainda, segundo esta autora,
no Brasil, “o campo agroecológico pode ser visto também como um movimen-
to social” já que passa a incorporar questões que problematizam os aspectos so-
ciais, para além da concepção tecnológica, à qual foi inicialmente concebida.

Pelos fundamentos sociais e éticos, a Agroecologia e a Soberania Ali-
mentar requerem como princípio básico a destituição da ordem e da lógica 
de funcionamento do sistema hegemônico que remetem à subalternidade fe-
minina. Inicialmente, ao considerar o papel central da mulher na soberania 
e segurança alimentar por envolver, por exemplo, trocas e doações, quintais 
produtivos para autoconsumo, além da promoção do bem-estar e o cuidado 
com o entorno, a invisibilidade destas atividades cotidianas no plano econô-
mico decorre, de um lado, do fato destas atividades estarem, em alguma me-
dida, subsumidas pelo consenso ideológico da mercantilização da vida. Então, 
se com Giraldo (2018) assumimos o fato de que a agroecologia aborda dire-
tamente a dimensão do poder na agricultura, se estabelecem enfim as suas re-
lações com o feminismo.

povo de uma nação é uma questão de segurança nacional. Se, para a próxima refeição 
a população de um país depender dos caprichos da economia global, da boa vontade 
de uma superpotência de não usar o alimento como uma arma, este país não está 
seguro, nem no sentido de segurança nacional, nem no sentido de segurança alimen-
tar. A Soberania Alimentar, portanto, vai além do conceito de segurança alimentar. C
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CAP. 4 • “MULHERES NA LINHA DE FRENTE” PELA DEFESA DO TERRITÓRIO

De outro lado, na modernidade capitalista, a posse/exploração/especula-
ção da terra se constitui em mecanismo hegemônico de atuação do capital no 
campo. No Brasil, por exemplo, assim como noutros países da África, a estru-
tura fundiária concentrada bancada pela territorialização do grande capital se-
gue gerando transformações no espaço e na paisagem, no modo de viver e de 
reproduzir vida para camponesas originárias e acirrando desigualdades sociais 
e de gênero (GIORDANI et al., 2015; TSIKATA, 2017). A expropriação e ex-
pulsão de camponeses e camponesas de seus territórios – atendendo à lógica 
do processo de acumulação – afeta de forma direta e negativa na sustentabili-
dade da vida e manutenção e respeito às outras formas de viver (PÉREZ NEI-
RA; SOLER MONTIEL, 2013).

Em nossa linha de argumentação essas mudanças se constituem em pon-
tos importantes a serem considerados quando se pretende construir a igualdade 
de gênero a partir de outras formas de pensar a sociedade. Nas epistemologias do 
Sul, em que a relação entre sociedade e natureza difere substancialmente da vi-
são moderna ocidental, cabem e são valorizados os afetos, a interculturalidade, as 
identidades ancoradas em processos libertários, valores e conhecimentos a partir 
de um feminismo decolonial e do bem viver dos povos originários – em que há 
uma centralidade de valores femininos. Estas cosmovisões estão conectadas com 
o direito à terra – como espaço material e metafórico –, portanto, as reivindica-
ções espaciais são, além de políticas, dívidas históricas (ZARAGOCIN, 2017, p. 
19). Assim, assegurar o direito à terra é também pensar noutras alternativas epis-
temológicas e ontológicas em que a igualdade de gênero seja um princípio estru-
turante (PÉREZ NEIRA; SOLER MONTIEL, 2013; ZARAGOCIN, 2017).

No contexto latino-americano, quando a produção direta do meio de vida 
depende da terra, a garantia do acesso se apresenta como sendo um desafio real 
e – ao que parece – difícil de superar, seja para a concretude da soberania ali-
mentar, seja para a transformação do atual modelo de produção. Os obstáculos 
se acirram ainda mais em se tratando das mulheres. A titularidade da terra his-
toricamente masculina reproduz e manifesta desigualdade de poder, haja vista 
que a posse assegura controle econômico e poder simbólico. A falta da titulari-
dade conjugada com outros fatores de ordem econômica, política e técnica im-
plica na perda de autonomia e na determinação do modelo de produção, bem 
como empecilho para agroecologia.C
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É nesta perspectiva que este capítulo pretende colaborar com esta obra. 
Ao refletir sobre a Soberania Alimentar e Agroecologia, será aqui destacado o 
papel que as mulheres assumem, sejam nas diferentes realidades, sejam nas dis-
tintas arenas de disputas (barragens, hidroelétricas, mineração, indústrias e/ou 
plantas de corporações transnacionais, monocultivos – com utilização de agro-
tóxicos e/ou transgenia – entre outros), em terras demarcadas ou não dos povos 
originários, quilombolas e/ou de comunidades tradicionais e/ou comunidades 
que agregam pequenas propriedades rurais. São elas – as mulheres – que se posi-
cionam “na linha de frente” e se configuram como as protagonistas, mesmo que 
a história (clássica e/ou contemporânea) não lhes dê o devido reconhecimento.

Para refletir sobre o problema, o método utilizado consistiu em trazer para 
o texto elementos analíticos, mediante recurso descritivo e revisão bibliográfica
crítica. São debatidas questões sobre os enfrentamentos das mulheres na garan-
tia do acesso à terra e/ou pela defesa dos seus territórios, e alguns breves apon-
tamentos sobre como as relações entre gênero, patriarcado e capitalismo estão
imbricados neste processo histórico de contradições e injustiças. Todavia se-
guiremos olhando para os conflitos em suas formas de organização política da
resistência. Neste sentido, nossa reflexão estará orientada ainda pelo seguinte
problema: É possível inferir que, ao disporem da titularidade, as mulheres inci-
dem no fortalecimento da agroecologia e, por conseguinte, potencializam ações
de soberania alimentar no seu cotidiano?

Obviamente são questões complexas que demandam uma série de outros 
elementos. Por este motivo, este capítulo não pretende esgotar nenhuma das 
variáveis aqui apresentadas, mas sim, ampliar o olhar analítico, sobretudo, tra-
zendo as dimensões da soberania alimentar com ênfase na agroecologia como 
sendo o projeto que vem dinamizando a realidade no meio rural, consideran-
do especialmente a atuação das mulheres.

No primeiro tópico são analisados os elementos referentes à exclusão, 
marginalização e desigualdades do acesso à terra pelas mulheres, mas em con-
trapartida, também são destacados os movimentos de resistência e os enfren-
tamentos destas na garantia do direito e defesa de seus territórios, e que se 
articulam à perspectiva da soberania alimentar, da agroecologia e do feminis-
mo. Na sequência são apontados os processos protagonizados por mulheres em 
defesa da continuidade da vida, dos bens comuns, de uma visão ampla de cui- C
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dado, da agroecologia, da soberania alimentar e da igualdade de gênero. Já no 
terceiro ponto são exploradas as potencialidades da Soberania Alimentar e da 
Agroecologia para o empoderamento das mulheres, seja na abertura de pro-
cessos participativos e decisórios, seja na viabilização de troca de saberes e ex-
periências no âmbito público e/ou privado.

MULHERES E A LUTA PELO DIREITO À TERRA: CONTEXTOS E ANÁLISES

Existem persistentes e significativas disparidades entre homens e mulheres 
em relação ao acesso à terra. Embora na América Latina e no Caribe haja maio-
res percentuais de presença feminina no acesso à terra em relação aos outros con-
tinentes, esse cenário está longe de representar uma situação de igualdade entre 
os gêneros. Pelo contrário, o fato do acesso das mulheres à terra ser inferior ao 
acesso dos homens no mundo todo é, sem dúvida, uma das marcas mais visíveis 
das desigualdades de gênero, principalmente no campo (NOBRE et al., 2017).

Deere e León (2003) reforçam esta constatação quando citam que formas 
desiguais de como se estabelecem as relações de acesso, organização, produção 
e uso da terra ainda representam a realidade vivenciada por muitas mulheres 
rurais, que se manifestam em razão de mecanismos de mercado e/ou costumes 
patriarcais que dão preferências para os homens na herança, reforçam o pri-
vilégio masculino na esfera sócio-institucional (como família e casamento) e 
ainda reproduzem disparidades e desigualdades em programas comunitários 
e políticas públicas nos processos de distribuição de terras. Este viés, segundo 
as autoras, implica também em uma desproporção entre gêneros no chamado 
“mercado de terras”.

Brumer e Paulilo (2004, p. 171), por sua vez, trazem elementos bastante 
significativos e uma análise minuciosa sobre o difícil acesso das mulheres à pro-
priedade agrícola, que segundo as autoras “... se faz quase exclusivamente pelo 
casamento, pois elas são excluídas da herança da terra”. As autoras analisam 
também os motivos pelos quais as mulheres participam pouco na gestão dos 
recursos familiares e também evidenciam que as mulheres recebem tratamento 
desigual junto aos órgãos governamentais responsáveis pela previdência rural.

Esta constatação reforça o que vários coletivos feministas vem ao longo dos 
anos evidenciando: o sexismo institucional reproduz e fortalece a desigualdade C
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nos distintos níveis desde o acesso às informações (por mais simples que estas 
possam ser), até questões de ordem estrutural, como é o caso de diferenças no 
acesso à terra. Sobre esta assertiva, Siliprandi (2017, p. 279) cita que esta visão “... 
é fruto de uma ideologia patriarcal fortemente arraigada na sociedade, e que, en-
tre outras questões, desvaloriza o papel econômico, social e cultural das mulhe-
res rurais e dificulta o seu acesso a direitos e à titularidade direta de benefícios”.

A exclusão das mulheres a várias formas de direito vem de longa data e são 
expressas concretamente ao acesso à terra. Sobre esta assertiva, é possível citar 
as incipientes iniciativas de reformas agrárias, bem como as políticas estaduais 
de distribuição de terras que desde a década de 1990 tiveram um alcance, em 
geral, limitado, não significando uma possibilidade concreta de acesso à terra de 
maneira democrática (DEERE; DOSS; GROWN, 2007). Nesse mesmo sen-
tido, a luta pela terra provocou diversos conflitos, deslocamentos e violações de 
direitos humanos, sendo a extrema concentração do acesso e controle da ter-
ra, assim como a distribuição dos benefícios de sua utilização, um dos proble-
mas históricos que persistem na América Latina e que precisa ser enfrentado 
na busca pelo desenvolvimento sustentável (ORTÍZ, 2016).  

Apesar da igualdade de direitos entre mulheres e homens ser reconheci-
da em todos os países da América Latina, o relatório do Comitê de Oxford de 
Combate à Fome (Oxford Committee for Famine Relief – Oxfam 2016) traz 
uma série de estudos – entre estes, o estudo de Siliprandi (2015) – e informa-
ções sobre as desigualdades de gênero no meio rural, evidenciando assim que, 
na prática, as mulheres não têm acesso à terra e quando têm são responsáveis e 
gerenciam áreas menores, de pior qualidade, com limitações de acesso aos meios 
de produção, insumos, créditos, tecnologias e comercialização.

No caso do Brasil, o último Censo Agropecuário demonstrou que as mu-
lheres ainda são minoria na direção dos estabelecimentos agropecuários: são 
aproximadamente 4,1 milhões de homens para 945.490 mil mulheres. Ainda 
que em relação ao Censo anterior de 2006 tenha havido uma melhora dos nú-
meros passando de 12,7% para 18,6%, elas administram apenas 1/5 dos esta-
belecimentos, subindo para cerca de 35% quando consideradas as situações de 
codireção (IBGE, 2017).

Quando a análise é sobre acesso às linhas de financiamento, as mulhe-
res também são minoria. De acordo com dados do Banco Central do Brasil C
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(BACEN), no Paraná, no Plano Safra 2017/2018 da Agricultura Familiar, ti-
veram 105.238 contratos e um valor total de 3 bilhões e 202 milhões de reais, 
dos quais 92.266 dos contratos estão em nome de homens – com a libera-
ção de 2 bilhões e 800 milhões de reais, e apenas 12.972 contratos estão em 
nome de mulheres que acessaram do montante liberado apenas 404 milhões 
de reais (BACEN, 2018).

Em relação à linha de crédito Pronaf Mulher observa-se menor participa-
ção em relação ao Pronaf, indicando que a maioria das agricultoras não acessa 
a linha específica do programa. No estado do Paraná, ano 2017/2018, a títu-
lo de exemplo foram 64 contratos no valor de 2 milhões e 600 mil reais, e no 
Brasil totalizaram apenas 3.441 contratos no valor de 34 milhões 320 mil reais 
(BACEN, 2018). Estes dados sinalizam a necessidade de aprimoramento do 
programa e de ações afirmativas de gênero que possam dirimir as desigualda-
des entre mulheres e homens. Essa exclusão histórica, em que as mulheres são 
particularmente marginalizadas no acesso à terra, é resultante de barreiras cul-
turais e institucionais profundamente arraigadas, e têm limitado a autonomia 
econômica e o exercício de outros direitos econômicos e sociais de diversas mu-
lheres (ORTÍZ, 2016).

À vista disso, o acesso igualitário à terra foi definido como uma meta cha-
ve para três dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 
adotada por mais de 150 estados em 2015, no marco da Conferência das Na-
ções Unidas: acabar com a pobreza - objetivo 1; eliminar a fome - objetivo 2; e 
alcançar a igualdade de gênero - objetivo 5 (ODS, 2015; GTSC A2030, 2017).

No contexto abordado, a desigualdade em relação à terra compreende, além 
da questão da distribuição da superfície produtiva, a concorrência e concen-
tração de poder em torno da terra, as quais se intensificaram nos últimos anos 
com a acelerada expansão do modelo extrativista, alicerçada na exploração da 
natureza direcionada à produção de grandes volumes de matérias-primas – re-
cursos minerais, combustíveis fósseis, produtos agroindustriais, pecuários, hí-
dricos e florestais (FAU-AL, 2016).

Frente ao avanço do extrativismo (e outros processos de exploração), os 
conflitos territoriais se multiplicaram e como resultado de uma estratégia de 
repressão, os índices de violência contra as defensoras da terra, água, florestas, 
direitos das mulheres, povos indígenas e comunidades camponesas dispararam C
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de forma alarmante. Desta maneira, esses grupos são perseguidos, agredidos e 
criminalizados por resistirem às atividades que atentam contra seus meios de 
vida e o entorno onde vivem, e cujos benefícios não costumam participar (OR-
TÍZ, 2016).

Como pontua a pesquisadora ganesa Dzodzi Tsikata (2017), a terra está 
conectada a muitas lutas, e na perspectiva da soberania alimentar e da agroeco-
logia, além da posse da terra representar o poder econômico para mulheres, li-
ga-se à possibilidade de autonomia dos modos produtivos segundo formas de 
reprodução sustentáveis e respeitosas da vida humana e não humana, e às ma-
neiras culturais de viver e usar o território.

Em caráter substancial, as mulheres estão na linha de frente da luta pela 
terra e, devido a isso, estão expostas a formas específicas de violência, como 
ameaças de morte e agressão sexual, agressões físicas e verbais, perseguições fa-
miliares e tentativas e efetivações de homicídio e feminicídio (FAU-AL, 2015).

De acordo com o levantamento feito pelo Serviço Internacional para os 
Direitos Humanos (International Service for Human Rights – ISHR), publi-
cado em 2015, o Brasil se configurava como país que apresentava, e ainda se 
mantém, na posição do país com o maior número absoluto de defensoras e de-
fensores dos direitos à terra, território, meio ambiente e recursos naturais as-
sassinadas/os na América Latina. Essa posição também traz outro número 
assustador, segundo dados publicados pela organização Global Witness, no pe-
ríodo entre 2002 a 2013, em que do total de 760 defensoras e defensores fo-
ram assassinadas/os e, levando em consideração os países latino-americanos, 
448 correspondiam ao Brasil (ISHR, 2015, p. 27).

Como exemplo desse panorama de extrema vulnerabilidade das mulhe-
res defensoras, destaca-se o registro de dois assassinatos de defensoras da ter-
ra no Brasil: em 2011, Maria do Espírito Santo, defensora de território contra 
a derrubada de árvores no Projeto Agroextrativista (Paex) Praialta Piranheira, 
no Pará; e em 2016 de Nilce de Souza Magalhães, membro do Movimento dos 
Atingidos por Barragem (MAB) em Rondônia, que denunciava violações dos 
direitos humanos cometidas pela empresa Energia Sustentável do Brasil, res-
ponsável pela construção da barragem de Jirau (FAU-AL, 2016).

Assim, além de estarem na frente, colocando seus corpos para evitar 
a eliminação e destruição de seus territórios e da natureza, a partir da tro- C
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ca de experiências e construção coletiva, as mulheres têm sido propositivas 
e vem elaborando, mediante suas visões críticas sobre o caráter patriarcal, 
racista e sexista do extrativismo capitalista, alternativas para enfrentar, re-
sistir e persistir nas suas lutas cotidianas (PÉREZ NEIRA; SOLER MON-
TIEL, 2013).

Particularmente, as mulheres latino-americanas com suas lutas feministas 
em suas origens concatenadas às injustiças sociais e às opressões dos povos ori-
ginários pelos conquistadores europeus sempre estiveram alinhadas às pautas 
políticas coletivas como o combate ao racismo colonial, à pobreza, ou o direi-
to originário ao território (BIDASECA; LABA, 2011; CELENTANI, 2014, 
KIRKWOOD, 2017). Dentre inúmeras outras ativistas e movimentos no con-
tinente latino-americano, todos comprometidos com questões políticas cole-
tivas, para ilustrar citamos Dolores Cacuango, líder indígena equatoriana que 
dedicou sua luta ao direito à terra e à língua quechua; o movimento de mulhe-
res indígenas no México denominado EZLN (Ejercito Zapatista de Libera-
ción Nacional); além da boliviana Julieta Paredes, de origem aimará, e uma das 
impulsionadoras do feminismo comunitário.

A partir de reflexões sobre suas experiências como defensoras e ativistas, 
mediante ações corajosas de mobilização e resistência baseadas em suas práti-
cas diárias, as mulheres têm sido parte dessas lutas históricas e agora cobram 
cada dia mais força e visibilidade, o que de outro lado tem aumentado a sua 
vulnerabilidade devido à magnitude dos interesses políticos e econômicos que 
desestabilizam (FAU-AL, 2016).

A luta e o conflito evidenciam as distintas violências que sofrem as mulhe-
res que se posicionam neste “front”. Historicamente, são vários elementos de-
mandados, sobretudo, por questões estruturais e mais ainda, institucionais que 
implicam nesta realidade até os dias de hoje. De fato, toda e qualquer realida-
de é passível de ser transformada. Assim, além de garantir os meios para que 
as lutas e as reivindicações por parte das mulheres sigam sendo possíveis, é ne-
cessário dar visibilidade às experiências que correlacionam positivamente este 
acesso à terra (e ao território), ao aumento da sua produtividade na sua unidade 
produtiva que, por sua vez, reverberam nas suas condições cotidianas da sobe-
rania alimentar e, certamente, elevam o bem-estar dessas mulheres e de quem 
está no seu entorno.C
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ARTICULADAS E NA LINHA DE FRENTE: POR UMA VIDA DIGNA

Nas diversas experiências e processos de defesas territoriais, as mulheres 
partem de uma perspectiva de afirmação da continuidade da vida, da concepção 
não fragmentada da vida humana e não humana e sua sustentabilidade. Essa 
conexão entre o humano e o não humano, entre os territórios terrestres e terri-
tórios corporais é expressa, por exemplo, em lutas das mulheres pela soberania 
alimentar, o que permite cuidados de saúde por meio do consumo de alimentos 
saudáveis e culturalmente apropriados, e a defesa dos bens comuns necessários 
para produzi-los de forma autônoma e agroecológica, como sementes nativas, 
a terra e a água (FAU-AL, 2016).

Contudo, mencionam-se que são inúmeros os desafios para a atuação das 
mulheres na defesa dos territórios, de seu trabalho e de sua autonomia. Em 
todo o território nacional – sendo que em algumas regiões estes fatos são mais 
intensos – as lutas pela terra, por soberania alimentar e pela produção agroe-
cológica enfrentam a contaminação dos alimentos e da água pelos agrotóxicos. 
E também enfrentam as empresas transnacionais do agronegócio, que domi-
nam a indústria mundial da alimentação, controlam desde as sementes até a 
comercialização dos alimentos processados, como refere um recente documen-
to da Sempreviva Organização Feminista (SOF, 2018).

A partir de suas experiências de defesa do território, as mulheres criaram 
apostas transformadoras que tomam como base o cuidado da vida em suas múl-
tiplas manifestações (FAU-AL, 2016). Segundo Svampa (2015), a perspectiva 
das resistências atuais ao extrativismo e a valorização das mulheres enquadra-
das na cultura do cuidado tende a expressar um ethos potencialmente pró-co-
munal radical, que concebe as relações sociais a partir de outra lógica e outra 
racionalidade, questionando o modelo capitalista ao reconhecer a ecodependên-
cia e a valorização do trabalho de reprodução social. Muitas vezes, essas apos-
tas têm uma visão e ampla experiência de cuidado que se integra com os bens 
comuns, o cuidar das pessoas e cuidar de si.

Para a boliviana aimará Julieta Paredes, em seu livro Tecendo f ino a partir 
de um feminismo comunitário, a ruptura com a ordem estabelecida no sentido 
da construção da igualdade entre mulheres e homens passa pelo enfrentamen-
to do capitalismo porque ele também representa o patriarcado. Um sistema de C
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opressão econômica e social que pode ser enfrentado e desconstruído a partir 
da noção inclusiva de comunidade como um espaço de convivência, cuidado e 
um campo vital para os corpos, em clara oposição ao valor do individualismo 
capitalista. A luta pelo reconhecimento de seus territórios parte da considera-
ção deste como espaço da memória ancestral compartilhada e o reconhecimento 
das identidades comungadas. Assim, a luta se baseia na defesa de direitos cole-
tivos, não somente de direitos individuais (PAREDES, 2008).

Siliprandi (2015)2 cita que no conjunto de ações brasileiras que se desta-
cam no processo de articulação das mulheres, estão os Encontros Nacionais de 
Agroecologia (ENAs). O penúltimo aconteceu em Juazeiro, na Bahia, em que 
as diversas mulheres de diferentes identidades socioculturais (agricultoras fami-
liares, camponesas, extrativistas, indígenas, quilombolas, pescadoras artesanais, 
ribeirinhas, faxinalenses, agricultoras urbanas, geraizeiras, sertanejas, vazantei-
ras, quebradeiras de coco, caatingueiras, criadoras em fundos de pasto, serin-
gueiras) representaram 50% dos participantes – reivindicação esta já apresentada 
no II ENA. Estas mulheres integraram de forma orgânica e ativa o III ENA 
e mostraram suas concepções e práticas de cuidar da terra, alimentar a saúde 
(humana e do ambiente), sobre cultivar o futuro, e ainda propuseram avançar 
na construção social da agroecologia com o tema “Sem Feminismo Não Há 
Agroecologia”, cunhado inicialmente no VIII Congresso Brasileiro de Agroe-
cologia (VIII CBA), realizado em Porto Alegre em 2013. Este tema foi ainda 
valorizado no último ENA (V ENA), que ocorreu em 2018 em Belo Horizon-
te/MG e culminou no fortalecimento de vários coletivos feministas, tanto no 
meio rural, quanto no meio urbano.

Igualmente marcante, a Marcha das Margaridas mobilizou (e segue mo-
bilizando) milhares de mulheres. Em cada uma de suas cinco edições a marcha 
se destaca no complexo processo de construção política, sobretudo no que diz 

2 Sobre esta afirmativa Siliprandi (2017) também elenca outros processos de articu-
lação nacional que culminaram em algumas conquistas: Conferências Nacionais de 
Desenvolvimento Rural, a construção da Política Nacional de Agroecologia e Produ-
ção Orgânica (PNAPO) dentro da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (CNAPO), Grupos de Mulheres: da Articulação Nacional de Agroecologia 
(ANA) e da Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) (GT-Mulheres da ANA e 
da ABA).C
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respeito às ações no campo das políticas públicas para o acesso das mulheres à 
terra, ao crédito e/ou financiamento, à assistência técnica, de modo a promover 
a agroecologia, sem perder de vista a permanente luta contra a violência dire-
cionada às mulheres (CONTAG, 2015).

Da mesma forma, na América Latina as lutas em defesa da vida contra a 
devastação ambiental e desapropriações se manifestam em ações e demandas 
coletivas voltadas à desmercantilização dos bens comuns e à sobrevivência da 
identidade cultural dos povos. Essas lutas colocaram no centro do debate a pro-
teção da água, da terra e do território, dos minerais e da biodiversidade e tem 
resistido contra a privatização da gestão desses bens em uma crítica decolonial 
ao modelo de desenvolvimento hegemônico que viola a dignidade da vida e de-
sestabiliza as relações comunitárias (SEOANE et al., 2012; CASTILLO, 2017).

Nesse âmbito, nota-se que há um crescente protagonismo das mulheres 
na defesa de seus territórios, da biodiversidade e na manutenção socioeconômi-
ca e cultural de suas comunidades. Ademais, observa-se que as mulheres são as 
principais responsáveis pela transmissão (troca e construção) do conhecimento, 
que se manifesta desde a perpetuação da história de seus povos até o conheci-
mento técnico, como o manejo agroecológico, a seleção de sementes, a repro-
dução de plantas em extinção e o uso medicinal de ervas (NOBRE et al., 2017).

Em linhas gerais, e em que pese a limitação dessa brevidade analítica, infe-
re-se que a luta pelo acesso à terra, quando liderado pelas mulheres, possui pautas 
distintas, daquela quando liderada pelos homens. Sobre esta assertiva o Relatório 
Final da V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CON-
SEA, 2015), cujo tema central foi “Comida de verdade no campo e na cidade: por 
direitos e soberania alimentar” cita no seu Subtema 5: Desigualdades de gênero e im-
plicações na produção e consumo da alimentação saudável que o papel das mulheres na 
luta pela garantia da soberania alimentar, conservação e manejo sustentável dos 
recursos naturais é absolutamente estratégico. Não apenas como uma ação que 
garanta sua reprodução social e cultural – mediante o acesso à terra –, mas fun-
damentalmente, pela capacidade que as mulheres possuem de incorporar tam-
bém nas suas reivindicações o bem-estar (seu, dos seus e do ambiente). Ou seja, 
as reivindicações epistêmicas para se pensar outras formas de viver fora dos câ-
nones da modernidade ocidental incluem, além da descolonização dos modos de 
vida, a premissa da igualdade de gênero (ZARAGOCIN, 2017). C
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A SOBERANIA ALIMENTAR E A AGROECOLOGIA
COMO ESTRATÉGIA QUE ALIMENTA E EMPODERA

Giordani, Bezerra e Anjos (2017), em seu texto Semeando agroecologia 
e colhendo nutrição: rumo ao bem e bom comer, trazem vários elementos que 
possibilitam problematizar uma associação direta da agroecologia às “novas” 
relações com a natureza. Segundo estas autoras, essas relações vêm incidin-
do de forma significativa na construção de uma outra “cultura”, na relação 
da sociedade-natureza, dando ênfase sobretudo à relação produção-consu-
mo de alimentos.

No entanto, Henn (2013, p. 72) faz referência à importância de não ha-
ver generalidades neste campo. Ao evidenciar em seus estudos que existem sim:

...desconfianças e não aceitação das práticas da agricultura agroecológica” 
por parte das mulheres do seu estudo, a autora vai além na sua reflexão e 
analisa que “estas, (desconfianças e não aceitação) não estão apenas situadas 
nas condições em que se tecem as relações de gênero, ou seja, elas também 
derivam das formas de interiorização e relativização dos conhecimentos e 
concepções advindas da modernização conservadora. 

Contudo, mesmo fazendo essa ressalva, a autora reconstrói sua análise a 
partir dos seus dados empíricos e afirma “... que as lutas assumidas pelas mu-
lheres do campo, quando referidas ao sistema de saberes e práticas da agroe-
cologia, tornam-se estratégias de transformação nos respectivos espaços de 
vida e redes de inserção social” (HENN, 2013, p. 76). É neste cenário, por-
tanto – de fortes enfrentamentos, de violações de seus direitos e dos seus ter-
ritórios, do não acesso à terra ou quando o tem, esse é limitado e obstaculiza 
outras possíveis conquistas – que se evidencia o quão alimentam e empode-
ram estas duas dimensões nas lutas diárias nas vidas das mulheres: Soberania 
Alimentar e Agroecologia.

A soberania alimentar no cotidiano das mulheres se alimenta das práticas 
agroecológicas. E a agroecologia, por sua vez, potencializa a soberania alimen-
tar cotidiana. Quanto às ações do dia a dia que incidem diretamente no ato de 
alimentar a si (mesma) e aos demais, são as mulheres que assumem – de novo 
– a “linha de frente”. Ainda sobre a agroecologia convém mencionar:C
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A agroecologia oferece bases para construir a igualdade de gênero, já que 
permite diferentes usos do espaço e do tempo para realizar de forma com-
binada atividades produtivas e reprodutivas. Dessa maneira, a princípio, 
rompe-se com a divisão sexual de trabalho que separa essas atividades e es-
tabelece hierarquias entre elas (SOF, 2018, p. 21).

Esteve (2017), na sua obra O negócio da comida, apresenta um capítulo in-
titulado Agricultura e Alimentação, nomes de mulher – no qual aborda desde as 
questões mais elementares e básicas – como o acesso à terra – quanto às ques-
tões das macropolíticas econômicas que incidem diretamente na relação pro-
dução-consumo de alimentos, considerando para tanto as desigualdades de 
gênero. A autora faz um apanhado de dados censitários que demonstra o ele-
vado grau de desigualdade de gênero, sobretudo, no que diz respeito ao acesso 
aos meios de produção, principalmente à terra. Da mesma forma, problemati-
za sobre como o atual modelo agrícola dominante “... provoca um impacto ne-
gativo na vida das pessoas, especialmente nas vidas das mulheres, e também no 
ambiente” (ESTEVE, 2017, p. 80). Dessa forma, a autora nos suscita trazer para 
o cotidiano o paradigma da soberania alimentar “... trata-se de recuperar nosso
direito em decidir sobre o que, como e onde se produz o que comemos; que a
terra, a água, as sementes estejam nas mãos dos camponeses e camponesas para
que sejamos soberanos no que diz respeito à nossa alimentação” e reforça, “... a
soberania alimentar implica em romper não somente com um modelo agrícola, 
como também com um sistema patriarcal que oprime e subordina as mulheres”.

É sob esta perspectiva que a agroecologia alimenta e empodera, já que 
enquanto ciência, prática e movimento, não comporta a exclusão das mulhe-
res nos processos participativos e decisórios (mesmo que esta seja uma prática 
ainda presente), mas sobretudo, viabiliza a troca de saberes e experiências, seja 
no âmbito público e/ou privado das relações sociais. Para as autoras Giordani, 
Bezerra e Anjos (2017, p. 434):

A produção do alimento agroecológico aciona diferentes redes de sentido, 
como a integração e a dependência com o espaço; e o conceito ampliado de 
saúde, que envolve um bem-estar que se completa na tomada de consciên-
cia em relação à necessidade de integração sociedade-natureza. São discus-
sões em que o alimento é referido como comida de verdade, potencialmente 
produtiva de significados que extrapolam a função biológica e nutricional.
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Siliprandi (2013) cita que, ao longo dos últimos anos, de forma paulati-
na, o movimento da agroecologia no Brasil vem dando visibilidade às expe-
riências vivenciadas pelas mulheres. As mulheres vêm se sentindo fortalecidas 
e encorajadas a transformar sua realidade. Assim, “... as mulheres multiplica-
ram as feiras de produtoras, as redes de empreendedoras, promoveram uma 
aproximação com as atividades do campo da Economia Solidária e amplia-
ram-se as publicações dedicadas aos temas propostos pelas mulheres” (SILI-
PRANDI, 2013, p. 339). A autora reforça outras percepções com base em 
evidências e menciona que 

... os movimentos agroecológicos estão sentindo a presença dessas mulhe-
res e sua ação política tem produzido resultados palpáveis. Pode-se dizer 
que hoje não é mais possível ignorar a existência das mulheres agricultoras 
como uma força política também no campo da agroecologia (SILIPRAN-
DI, 2013, p. 343). 

Henn (2013), por sua vez, cita que as mulheres seguem seus processos 
de lutas e enfrentamentos reivindicando a sua participação tanto nas formas 
de organização política, como também nos processos decisórios no âmbito na 
unidade produtiva, sobretudo, para sair da condição de produzir na terra “em-
prestada”. Corroborando essa assertiva, Esteve (2017) referencia que a terra é 
um ativo valioso, pois permite a produção de alimentos e serve como investi-
mento para o futuro. Desse modo, “... as dificuldades das mulheres em possuí-
rem a titularidade das terras são mais uma evidência de como o sistema agrícola 
e patriarcal prejudica principalmente a elas”.  Retomando Tsikata (2017), sem 
o controle da terra as mulheres ficam relegadas a um nível subalterno nos es-
paços decisórios e invisibilizadas em sua identidade de agricultoras.

O Relatório final da V Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA, 2015) analisa e propõe uma série de recomendações 
básicas – porém complexas – para a redução das desigualdades de gênero. Des-
tas, convém citar especificamente duas que muito dialogam com as observa-
ções aqui apresentadas3:

3 Para maiores informações, ver o Relatório Final da V Conferência Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional (CONSEA, 2015).C
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1) Avançar na implementação da reforma agrária para a democratização
do acesso à terra, ao território e à água, com instrumentos que garantam a ti-
tularidade da propriedade pelas mulheres, simplificando o processo de titula-
ção da terra para as mulheres, como política estruturante de um novo modelo 
de desenvolvimento e condição básica para a soberania e segurança alimentar 
e nutricional;

2) Ampliar e fortalecer as políticas que contribuem para a eliminação da
desigualdade de gênero, etnia e raça, incluindo processos educacionais e de for-
mação que desnaturalizem a divisão sexual do trabalho destinada exclusivamente 
às mulheres e construa novos paradigmas de responsabilidades compartilhadas 
entre homens e mulheres na esfera privada (cuidado e reprodução social) e na 
esfera pública (participação social e política).

O documento do CONSEA (2015) evidencia que são questões de ordem 
estrutural e do campo de macropolíticas que serão capazes de impulsionar al-
guma mudança. Enquanto isso, as mulheres (não apenas no Brasil) seguem suas 
disputas, seus enfrentamentos diários contra a misoginia4 e o sexismo5. Buscam 
cotidianamente, valorizar seus espaços e suas práticas e, muitas delas, enxergam 
a agroecologia como sendo seu estímulo para seguir “na linha de frente” por elas 
mesmas, pelos seus e suas e pelo seu território.  

No entanto, um fato recente no Brasil merece ser destacado. Diz respei-
to ao golpe parlamentar que, de forma ilegítima e abrupta, vem expropriando a 
sociedade e violando direitos nas mais distintas dimensões (sociais, ambientais 
e culturais). Segundo um documento da SOF (2018), as políticas relacionadas 
aos direitos das mulheres foram extintas ou encolhidas para níveis mínimos de 
funcionamento. Desse modo, a cada nova Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC), ou mesmo a cada nova “reforma”, o Brasil retrocede a passos largos em 
vários campos, sobretudo, no que diz respeito às ínfimas conquistas das mulheres.

4 O termo misoginia significa o ódio e desprezo dos homens pela mulher, se mani-
festando fortemente nas sociedades patriarcais, por meio da violência (SOUTO; 
DIOTTO, 2018).

5 Diferentemente da misoginia, o sexismo é o preconceito ou discriminação baseada 
no sexo ou gênero de uma pessoa, podendo se manifestar em ambos os sexos, mas 
atinge principalmente as mulheres. Inclui a crença de que um gênero é superior a 
outro, ou de que ambos os gêneros devem ser moldados (SOUTO; DIOTTO, 2018). C
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CONCLUSÃO

Considerando a complexidade e a diversidade das realidades do cam-
po brasileiro (e da América Latina), ressalta-se que experiências sociocultu-
rais e políticas protagonizadas por mulheres tem contribuído cotidianamente 
para promoção da soberania e segurança alimentar e nutricional, por seu en-
volvimento direto na produção de alimentos, no cuidado da vida, das semen-
tes crioulas, na escolha e preparo da alimentação domiciliar, somando-se ainda 
à luta fundamental da defesa de seus territórios. Apesar do trabalho feminino 
ser basilar no tocante, tanto à reprodução da vida humana, quanto à atividade 
produtiva econômica, sua presença e/ou reconhecimento seguem sendo igno-
rados e/ou diminuídos no cenário político, econômico, bem como nas instân-
cias decisórias (públicas e/ou privadas).

Historicamente, a presença e as atividades femininas foram encobertas, 
subsumidas e desvalorizadas por meio de processos estruturais que destituíram 
sua legitimidade social na condição de sujeito pleno e de direitos iguais aos 
homens. Assim, nesta desigual correlação de forças e de condições materiais e 
simbólicas injustas de vida, por meio da manifestação de mecanismos sociais es-
truturais reprodutores de desigualdades, o acesso à terra lhes é dificultado e/ou 
negado.  Ou seja, mantêm-se os obstáculos à concretização do direito de posse 
da terra e consequentemente à condição para ser agricultora com autonomia.

Ademais, ao ponderarmos sobre o fato de que parte do trabalho femini-
no ligado à vida humana e não humana não é considerado atividade econômi-
ca com valor de troca mercantil e gerador de mais valia, deparamo-nos com a 
naturalização e valorização da mercantilização da vida e da natureza.

Nossa compreensão perpassa pelas ideias de que a agroecologia surge como 
uma perspectiva de emancipação política feminina (porque coletiva), e que a ti-
tularidade da terra pelas mulheres pode incidir no fortalecimento da agroeco-
logia. Esta apresenta-se como um modelo de produção e de organização, que 
potencializa ações de soberania alimentar e territorial, de renda, qualidade de 
vida e emancipação dos sujeitos políticos. Neste sentido, a agroecologia se esta-
belece como contra-hegemônica ao modelo capitalista, considerando que estes 
paradigmas de desenvolvimento na visão ocidental pautam-se pelos pilares do 
antropocentrismo e androcentrismo em uma estratégia de poder-dominação- C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



ISLANDIA BEZERRA • RUBIA CARLA F. GIORDANI • ADRIELLA CAMILA G. F. S. FURTADO-SILVA 

100

subjetivação, que sabidamente constituíram-se em modelos predatórios que 
produziram uma crise social, ambiental e de saúde.

A agroecologia e a busca da soberania alimentar na medida em que se pro-
põem capazes de gerar insurgências ao modelo hegemônico por subverter a ló-
gica de poder econômico e por sua capacidade de despatriarcalizar o sistema, 
engendram estratégias de empoderamento das mulheres. Nesses termos, a terra 
assume, para além da conotação de ser apenas o meio de produção, o território 
da realização da condição de um modo de vida, de cuidado e relação duradou-
ra e sustentável com a natureza.

Por fim, apostamos na ideia de que é imperativa a união das lutas do cam-
po pela terra, por igualdade e por condições dignas de vida para todas, sobre-
tudo para quem trabalha com a terra. É fundamental que as mulheres tenham 
acesso à terra e possam decidir como manejá-la, como comercializar e como o 
dinheiro será utilizado.

RESUMO: As mulheres se configuram como protagonistas na luta pelo aces-
so à terra e defesa dos seus territórios, pela conservação da agrobiodiversidade, 
mediante ações coletivas e articuladas em defesa da continuidade da vida, dos 
bens comuns e de uma visão ampla de cuidado pela promoção da agroecologia. 
No entanto, o sistema capitalista, aliado ao patriarcado, expõem as mulheres 
a formas específicas de violência, sendo os conflitos territoriais que materiali-
zam cotidianamente o enfrentamento aos sistemas. As desigualdades no cam-
po se acentuam por meio dos processos de reprodução das estruturas sociais 
que complexificam e dificultam a titularidade da terra, historicamente mascu-
lina, à mulher. Assim, argumentamos que a igualdade de gênero, a garantia do 
direito à terra para as mulheres e a sua titularidade são fatores essenciais para 
a autonomia e o empoderamento da mulher agricultora, podendo incidir no 
fortalecimento da agroecologia e, por conseguinte, potencializar ações de so-
berania alimentar.

Palavras-Chave: Mulheres. Feminismo. Agroecologia.
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UMA ANÁLISE TRANS-ESCALAR SOBRE OS 
CONFLITOS E AS RESISTÊNCIAS NAS PRÁTICAS 

AGROECOLÓGICAS CAMPONESAS DA 
ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE AGRICULTORES 

ECOLÓGICOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA 
REGIÃO SUDESTE DO PARANÁ *

Anne Geraldi Pimentel **
Fernanda Keiko Ikuta ***

A VIDA COMO CENTRALIDADE NA PRÁTICA AGROECOLÓGICA 
CAMPONESA: AS TERRITORIALIDADES E AS ESCALAS DA RESISTÊNCIA

A “vida como centralidade” é um conceito utilizado por Perez Orozco (2014) 
para contrapor a degradação generalizada das condições de vida e a mul-

tiplicação da desigualdade social produzida pelo sistema de produção em que 
vivemos, o capitalismo. Neste sistema há a centralidade do lucro e da acumu-
lação da riqueza para poucos, com o objetivo de reproduzir o capital, o que faz 
com que a vida não tenha espaço na sociedade moderna ocidental. Se seguir-
mos esse pressuposto podemos, igualmente, sinalizar que a prática agroecoló-
gica camponesa traz a vida como centralidade e, assim, se contrapõe ao modelo 

C
O

N
FL

ITO
S 

A
G

RÁ
RI

O
S 

N
A

 P
ER

SP
EC

TIV
A

 S
O

C
IO

A
M

BI
EN

TA
L



ANNE GERALDI PIMENTEL • FERNANDA KEIKO IKUTA

106

agroindustrial capitalista, pois este, contrariamente, põe a vida em risco, como 
aponta Rozental (2017). A vida é posta em risco devido ao projeto de mor-
te imposto pela lógica de acumulação do capital, na qual tudo se torna mer-
cadoria, exploração e degradação do trabalho e da natureza, o que tem gerado 
uma crise social e ambiental gravíssima. Neste projeto, a principal característi-
ca é o “ser para ter”, o que alimenta a ganância e gera a morte. Assim, na lógica 
camponesa agroecologista, a “madre tierra”, a que gera a vida, está em risco de 
morte e é preciso libertá-la. Da mesma maneira, povos do campo e da cidade 
estão sendo contaminados, degradados, precarizados, expulsos, criminalizados 
ou assassinados. É preciso, então, questionar e repensar o (im)posto para que se 
possa construir outras formas que reproduzam a vida e não a morte; construir 
(não sem conflitos e desafios, como veremos posteriormente) “planos de vida”, 
tal como os agroecologistas têm feito, buscando inverter a lógica capitalista, na 
medida em que propõem o “ter para ser”, por meio da produção de alimentos 
(e não de mercadorias) e de relações outras com a natureza e com quem traba-
lha a terra e dela se alimenta.

Perez Orozco (2014) demonstra sua inquietação para se pensar em outras 
formas e outros projetos de sociedade cujo objetivo principal seja a sustentabi-
lidade da vida. Além disso, pressupõe uma condição de vulnerabilidade e pre-
cariedade da condição humana e aponta que, para resolvê-la, é necessário uma 
responsabilidade coletiva e interdependente, incompatível com o capitalismo. 
Assim, segundo a autora, se trata:

(…) de asumir una responsabilidad colectiva para poner las condiciones de 
posibilidad del buen vivir; y dice que lograrlo es incompatible con el capi-
talismo, de otra manera, está nombrando el conflicto capital vida. En el se-
gundo supuesto, podríamos decir que se unifican los criterios éticos, que aquí 
defendemos como irrenunciables, de universalidad y singularidad: buscamos 
un marco universal de buenos vivires en el que la diversidad no signifique ni 
desigualdad ni exclusión (PEREZ OROZCO, 2014, p. 23).

O projeto utópico da agroecologia propõe essa inversão da centralidade 
do lucro e do “ter”, substituindo a busca incessante da reprodução do capital e 
da intensa acumulação pela busca da vida. Desta maneira, produzir de forma 
agroecológica implica na produção de alimentos sem a exploração humana e C
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da natureza, com respeito à diversidade, sem o uso de agrotóxicos, fertilizantes 
e de sementes transgênicas.

Foi a partir destes pressupostos que a ASSIS (Associação dos Grupos de 
Agricultores Ecológicos São Francisco de Assis) começou, em 2003, a cons-
truir, na Região Sudeste do estado do Paraná, sua experiência. Assim, a propos-
ta deste texto é descrever e analisar os conflitos e as resistências experenciados 
pelas práticas agroecológicas da ASSIS, a partir de uma análise trans-escalar. 
Cabe destacar que a associação se encontrava em uma escala de produção, co-
mercialização e ação política notória, o que resultou num processo de crimi-
nalização a partir da denominada “Operação Agro-Fantasma”1. Pode-se dizer 
que ocorrem alterações nas escalas da territorialidade da agroecologia produzi-
da por esse grupo de agricultores. Embora outros redesenhos escalares possam 
ter ocorrido envolvendo a organização ASSIS, sua produção e comercialização 
no âmbito do PAA e provocado diversas trans-escalaridades entre o local e o 
global, o recorte escolhido aqui se limita às novas escalaridades que envolvem 
a Operação Agro-Fantasma.

Perceber as relações sociais que produzem, articulam e movimentam escalas 
nos permite apreender os processos de (re)espacialização e des-re-territorializa-
ção resultantes da disputa entre projetos de agricultura/sociedade antagônicos. 
De um lado, a agricultura que tem como centralidade o negócio, que tudo mer-
cantiliza e que se expressa em uma territorialidade que busca homogeneizar e, 
portanto, matar diferentes dimensões socioambientais. Do outro lado, a prá-
tica agroecológica fundada na centralidade do respeito à vida e na sua expres-
são via uma territorialidade complexa e heterogênea. A trans-escalaridade dos 
conflitos e resistências pode ser percebida ainda quando consideramos que a 
agroecologia tem a sustentabilidade social e ambiental como fundamento, des-
de a escala local até a escala global e embora, da escala global até a local, a rede 
camponesa de agricultores (boa parte deles agroecológicos) seja responsável pela 

1 A “operação agro-fantasma” foi uma ação da Polícia Federal numa investigação sobre possíveis fraudes 
na execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), política pública do governo federal, estru-
turante do Programa Fome Zero. Na fase inquisitorial, a pedido da Polícia Federal, o juiz da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, determinou (em contrariedade com o parecer do Ministério Público) a execução dos 
mandados de busca e apreensão, e ainda, de prisão preventiva de 11 suspeitos, os quais foram executados 
no dia 24 de setembro de 2013. A ação criminal foi impetrada no mês seguinte, e a sentença que absolveu 
os acusados foi proferida pela juíza substituta no dia 10 de dezembro de 2017.C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



ANNE GERALDI PIMENTEL • FERNANDA KEIKO IKUTA

108

produção de cerca de 70% dos alimentos, é a cadeia industrial de produção de 
alimentos (empresas capitalistas nacionais e transnacionais voltadas para mer-
cados globalizados) que está no comando e exerce pressões (no âmbito políti-
co, econômico e jurídico) nas múltiplas escalas.

Para alcançar tais desafios teórico-metodológicos, em um primeiro mo-
mento, apresentamos um panorama que nos contextualize no debate dos concei-
tos de espaço, território e escalas geográficas, de maneira a nos instrumentalizar 
para a compreensão da conformação dos conflitos e resistências aqui em foco. 
A seguir, nos debruçamos sobre a composição de um breve histórico sobre a 
ASSIS. Para tanto, utilizamos uma metodologia da História, que consiste no 
uso de fontes orais para a reconstituição de fatos passados, dos quais não há 
muitos registros documentais. Constituem instrumentos para a coleta de da-
dos as entrevistas orais gravadas (SELAN, 2004). Desta forma, foram utili-
zadas: uma entrevista, ocorrida no dia 24 de julho de 2016, com o agricultor 
A2 e o agricultor B3; e a fala do agricultor A, em um evento do projeto de ex-
tensão “Feira de Agroecologia”4, em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de 
Estudos e Práticas sobre a Relação Homem Trabalho (NUHTRA), realiza-
do no dia 12 de maio de 2016, com o tema “O trabalho familiar na agricultu-
ra camponesa agroecológica: relato dos participantes da Feira Agroecológica 
da UNICENTRO”.

A ideia de utilizar esta ferramenta metodológica surge da busca por se con-
ceber novas formas de construção da investigação social que possam repensar as 
relações de poder encontradas entre o sujeito pesquisador e os sujeitos da pes-
quisa, como relatam Solano e Speed (2015, p. 458) em suas buscas por novas 

2 Optamos por manter o anonimato dos entrevistados.

3 Alguns trechos da entrevista são inéditos, mas outros já foram apresentados em artigo publicado anterior-
mente (PIMENTEL et al., 2017).

4 Na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO), Campus de Irati/PR, existe um 
projeto de extensão chamado “Feira Agroecológica”, que tem como um dos objetivos centrais incentivar a 
produção, a venda e o consumo de alimentos produzidos de forma agroecológica. Este projeto nasceu em 
2009 nos dois campi do município de Guarapuava e em 2014 se estendeu para Irati. Neste último campus 
universitário, as atividades do projeto não se concentram somente na feira, realizada toda semana, mas 
também em atividades que buscam a formação política de todos os envolvidos no projeto (professores, 
alunos, funcionários, produtores e consumidores) através de atividades como a “Roda de Mate e Debate”, 
que é realizada uma vez por mês, em espaço público, onde se discutem temas diversificados e demandados 
pelos próprios participantes. C
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experiências de “co-labor” (nas quais os saberes indígenas contribuem na teo-
ria e na prática para uma investigação descolonizada):

Con las críticas emitidas desde el “ sujeto indígena” y con la herencia in-
telectual de nuestros predecessores(as), nos planteamos como primer paso 
metodológico concreto empezar a modificar las relaciones de poder e ine-
quidad intrínsecas a la investigación social en nuestro proprio equipo de 
trabajo y explorar nuevos caminos que nos permtieran trabajar y sistemati-
zar los saberes indígenas como contribuiciones teóricas y prácticas al cam-
po del ejercício de gobierno y de las sociedades latinoamericanas de las que 
formamos parte.  

Inspirados nessa proposta, utilizamos as fontes orais como ferramenta para 
explorar novos caminhos que permitam valorizar devidamente a voz dos sujei-
tos da pesquisa, para que seus conhecimentos e ideias sejam expressos de forma 
ativa e horizontal na composição desta investigação. Esperamos que esta aven-
tura corresponda à expectativa criada e que os camponeses agricultores pos-
sam se reconhecer como sujeitos construtores de suas próprias relações sociais.

Dando sequência ao texto, apresentamos os saltos escalares e a pluriesca-
laridade produzida pela ASSIS ao relatarmos a sua relação com as políticas pú-
blicas do Governo Federal e a posterior repressão político-judicial sofrida. Por 
fim, ainda com o objetivo de expor nossos pressupostos teóricos, ressaltamos, 
desde a perspectiva socioambiental, que é importante compreender que a mo-
dernidade segregou homem e natureza. Como menciona Carlos Marés (2015), 
o homem domesticou e enjaulou a natureza pelo seu desenvolvimento econômi-
co e pela ciência para reservar todo “espaço da terra para a humanidade, como
se pudesse viver de forma totalmente apartada, convivendo apenas com a na-
tureza domesticada ou enjaulada” (SOUZA FILHO, 2015, p. 89). Com isso, o
homem passa a compreender a natureza como externalidade, com a finalidade
de dominá-la, moldá-la, explorá-la como recurso infindável. Esse conceito de
“socioambientalismo” nasce, portanto, para se contrapor a esta separação do so-
cial e do ambiental, e compreende homem e natureza como partes de um todo
inseparável. Por isso sua escrita é conjugada, de modo a ressaltar a unidade en-
tre natureza e seres humanos.

Mas essa união não é algo restrito ao plano teórico; ela está presente na 
cosmovisão e no modo de vida de povos e comunidades tradicionais, por exem-C
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plo, que se pautam em outras racionalidades. Desta forma, Santilli (2005, p. 12) 
destaca como ocorreu a construção do movimento socioambientalista no Bra-
sil, a articulação entre os movimentos sociais e os movimentos ambientalistas 
durante a década de 1980. A autora aponta que houve uma “aliança entre os 
povos tradicionais e os ambientalistas” (SANTILLI, 2005, p. 13) na luta pela 
construção do socioambientalismo integrador dos povos e da natureza. Este 
movimento também pautou pelo fim da proteção conservacionista do meio 
ambiente que, excluindo os seres humanos, tornava a natureza uma externali-
dade para ser apropriada.

E é em busca de outras relações com a natureza que os camponeses e po-
vos tradicionais se apoiam no resgate dos conhecimentos passados de geração 
em geração. Através de suas experiências de vida propõem a construção de um 
modelo de produção de alimentos que promova o acesso e sustentabilidade a 
todos os seres vivos, como forma de produção e reprodução da vida (nature-
za e ser humano).

TERRITÓRIO, ESPAÇO E ESCALAS GEOGRÁFICAS NA CONFORMAÇÃO 
DOS CONFLITOS E RESISTÊNCIAS

Para pensar na agroecologia a partir do conceito de território, primeiro é 
necessário abordar definições que diferenciam a agricultura agroecológica da 
agricultura convencional. O depoimento de D. Zezé, agricultora agroecologista 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)5, define a agroe-
cologia a partir do sujeito que a realiza.

Agroecologia, a gente ‘tá’ brigando por isso porque, seguinte, tem que ser 
sem agrotóxico, não podemos usar agrotóxicos, nós estamos se envenenan-
do, nós mesmo, né? Então é onde nós estamos na luta, para acabar com esse 
latifúndio, porque nós não aguentamos mais tanto veneno, tanta porcaria, 
nós estamos se matando, dia por dia. Agroecologia pelo que eu entendo é 
isso aí. Por isso, estamos nessa luta! E vamos vencer, se Deus quiser!

5 Em entrevista durante a 14ª Jornada de Agroecologia, ocorrida no período de 22 a 25 de julho de 2015. 
Disponível no site: http://www.jornadaagroecologia.com.br/. C
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É interessante notar que a agricultora define a agroecologia a partir dos con-
flitos que essa enfrenta, desde a luta contra o uso de agrotóxicos, até a luta pela 
questão agrária, quando o latifúndio é apontado como raiz do problema. Além 
da concentração de terras (e de renda) para uma classe minoritária e dominante, 
há outros aspectos que são importantes para, igualmente, posicionar a agroeco-
logia muito além de uma simples técnica de produção e manejo ecológico. Essa 
prática contribui para a manutenção do homem no campo, para a agricultura 
familiar, para a educação no campo e para o campo; é a luta contra a exploração 
do meio ambiente como recurso para a acumulação do capital; é a luta por ou-
tras formas de produção de alimentos, contra a monocultura, pela defesa da di-
versidade biológica; é a luta contra a exploração do trabalho alienado, pela defesa 
da saúde do trabalhador.

Pode também ser incluída como bandeira da agroecologia a reivindicação 
de uma justiça redistributiva, “que pretenden una distribuición más justa de los 
recursos y de la riqueza” (FRASER, 2006, p. 17) e por uma política de reconhe-
cimento, que respeite as diferenças. Redistribuição e reconhecimento, catego-
rias que são co-fundamentais para Fraser e Honneth (2006, p. 14) na busca por 
uma justiça social. Assim, a agroecologia irá proporcionar, segundo Gliessman:

o conhecimento e a metodologia necessária para desenvolver uma agricul-
tura que é ambientalmente consistente, altamente produtiva e economica-
mente viável. Ela abre a porta para o desenvolvimento de novos paradigmas
da agricultura, em parte porque corta pela raiz a distinção entre a produ-
ção de conhecimento e sua aplicação. Valoriza o conhecimento local e em-
pírico dos agricultores, a socialização desse conhecimento e sua aplicação
ao objetivo comum da sustentabilidade (GLIESSMAN apud OKONOS-
KI, 2012, p. 67).

Isaguirre-Torres (2012, p. 81) aponta que a agroecologia deve ser conside-
rada não só na dimensão da produção, construída de forma ecológica, por meio 
de técnicas que respeitem os mecanismos da natureza, mas também considerada 
na dimensão “socioeconômica e cultural”. Cultural por valorizar os saberes po-
pulares, e socioeconômica porque “autoriza buscar estratégias de desenvolvimen-
to voltadas à diminuição das desigualdades sociais” (ISAGUIRRE-TORRES, 
2012, p. 82). Desta forma, deve-se pensar não só na produção agroecológica C
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como possibilidade econômica aos produtores, mas também como forma de 
dar acesso a alimentos saudáveis e a preço justo para toda a população, ou seja, 
pensar em um comércio justo da produção agroecológica.  

Neste sentido, a agroecologia parece coadunar com o que Pérez Orozco 
coloca como um projeto de sociedade, cuja sustentabilidade da vida tenha cen-
tralidade. Isto porque a autora afirma que qualquer projeto de sustentabilidade 
da vida deverá estar fora do mercado capitalista, sendo realizado por institui-
ções socioeconômicas nas quais se articulam relações de poder que privilegiam 
sujeitos concretos ao invés daqueles que concentram o poder e os recursos (PE-
REZ OROZCO, 2014, p. 23).

Assim, no espaço de construção da agroecologia, essa modifica e cria no-
vas relações sociais, novos espaços de disputa e de conflitos que podem gerar 
novas territorialidades. O conceito de território, segundo Fernandes (2015), 
está em disputa tanto quanto o próprio território. Com isso, pode significar o 
espaço de governança, mas também o espaço de disputa das diferentes confli-
tualidades, que podem ser definidas pelas relações sociais e de classes sociais, 
que para além do espaço de governança, são multidimensionais e pluriescala-
res. A este conceito, Fernandes (2015, p. 33) vai dar o nome de “território di-
verso”, pois é fluxo e imaterial.

E será a este conceito que nos referiremos, pois é ele que será influencia-
do pelas políticas das esferas governamentais e pode ressignificar ou redimen-
sionar o território, além de gerar novas conflitualidades. Fernandes (2015, p. 
35) aponta que o âmago destas conflitualidades “é a disputa pelos modelos de
desenvolvimento”, disputas que podem percorrer várias escalas – por isso, plu-
riescalares –, gerando conflitualidades que estão em movimento de fluxo e re-
fluxo, modificando e sendo modificada por estas disputas.

Outro autor que atribui ao conceito de território a dimensão da disputa é 
Thomaz Junior (2017), que em sua aula de defesa para o concurso de profes-
sor titular do curso de Geografia da UNESP Campus de Presidente Pruden-
te faz referência à necessidade de localização da pesquisa para que ela tenha 
base na realidade. Por isso, é preciso verificar onde ocorrem os fenômenos, para 
considerá-los do ponto de vista de suas dimensões, cujos referenciais teóricos 
para a abordagem são os conceitos de território e espaço. Desta forma, expli-
cita o conceito de território como “o produto concreto da luta de classes tra- C
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vada pela sociedade no processo contraditório da produção da sua existência”; 
já o espaço compreende o “conteúdo histórico-cultural dessa totalidade social, 
que se explica através do território”. Assim, o autor argumenta que, em sínte-
se, “território e espaço são categorias que andam juntas”. Neste espaço de dis-
puta, colocamos, então, os modelos de produção agrícola: agronegócio versus 
agroecologia. Com isso, acreditamos que alimento e terra adquirem uma posi-
ção de centralidade nesta disputa, o que Fernandes (2015, p. 46) também faz 
ao defender a soberania alimentar como território, pois segundo o autor “a ter-
ritorialidade da terra transforma o alimento em território. Para se ter alimento 
é necessário se ter território”.

A agroecologia é o território de resistência camponesa, frente ao modelo 
de desenvolvimento agrícola da atual sociedade capitalista. Contudo, devido às 
diversas escalas, que em fluxo e refluxo se influenciam e são influenciadas, irá 
gerar novas conflitualidades e novas relações sociais e vai influenciar as políti-
cas de todas as esferas dos espaços de governança. Como Fernandes (2015, p. 
47) reconhece, a agroecologia “se transforma em várias políticas públicas e se
territorializa pelo mundo”. No caso do presente texto, pretendemos fazer o re-
corte para as influências das políticas públicas do Governo Federal.

As escalas geográficas são construídas socialmente (SMITH, 2000; ES-
PINOSA; 2014; GONZALES, 2004), não são fixas e podem ser redefinidas 
constantemente, bem como podem influenciar e ser influenciadas por outras es-
calas. Para Smith (2000), a concepção de escala pode ser definida pelos proces-
sos sociais contraditórios de competição e cooperação. Essas escalas são espaços 
de disputa que estabelecem fronteiras nos espaços abstratos. O autor utiliza-se 
da figura do veículo dos sem-teto para explicar esta construção social da es-
cala geográfica, quando os sem-teto, excluídos socialmente do espaço urbano, 
passam a utilizar o “veículo dos sem-teto” (carrinho de supermercado adapta-
do para moradia móvel), acionando novas formas de recriar o espaço urbano 
para que possam se reinscrever neste espaço. Com isso, o veículo se torna ins-
trumento de luta e resistência na vida urbana, como cita Smith (2000, p. 137):  

O “Veículo do sem-teto” e o “Poliscar” se apropriam da ambição política 
dessas lutas e as expressam da perspectiva de muitas pessoas sem teto; ex-
pressam também a percepção central de que a libertação política exige o 
acesso ao espaço. Eles proporcionam meios de oposição para se reinscre-C
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ver e reorganizar a geografia urbana, mas o fazem de uma maneira mui-
to específica. Esses veículos abrem espaços novos de interação, mas não de 
forma aleatória. Ao contrário, ampliam o espaço urbano de atividade pro-
dutiva e reprodutiva, fraturam fronteiras. Eles convertem espaços de exclu-
são no conhecido, no feito, no construído. Em suma, redefinem a escala da 
vida cotidiana para os sem-teto.

Contudo, mesmo dentro dessas escalas da vida, a redefinição é um proces-
so constante, por estarem inseridas em um contexto social contraditório devido 
à luta de classes, que é algo inerente ao modo de produção capitalista.

Para refletirmos sobre as redefinições escalares, Gonzalez (2004) contri-
bui ao propor compreender a globalização a partir de um roteiro: “narra grandes 
cambios en la forma en que los procesos económicos y socio-políticos se orga-
nizan territorialmente” (GONZALES, 2004, p. 92). Essas mudanças se devem 
a um processo de globalização, no qual o “fenómeno de la internacionalización 
del capital transforma profundamente la forma en la que concebimos el espa-
cio” (GONZALES, 2004, p. 92).

Espinosa (2014) insere um dado importante para se pensar o processo de 
construção e reconstrução social das escalas, que é a ação humana: “actividad 
humana transforma y produce socialmente el espacio, lo destruye y reorgani-
za constantemente” (ESPINOSA, 2014, p. 02). E esta ação pode ser construí-
da de forma autônoma, que é, na sua leitura, como na experiência zapatista:

Es decir que los pueblos en su praxis se van constituyendo como sujetos po-
líticos a partir de la reabsorción de lo político al conjunto de lo social, esto es 
entender la autonomía como una autonomía global de “autogeneración y au-
toimpulso de una nueva figura de organización social”, es decir de la prefigu-
ración de un nuevo sentido común anticapitalista (ESPINOSA, 2014, p. 6).

Smith (2000) também pensa ser possível redefinir o espaço sobre bases 
sociais discutidas e ajustadas, em vez de seguir a lógica econômica do capital e 
os interesses políticos de sua classe. Entretanto, esse espaço de resistência e de 
luta vai encontrar resistência e luta do outro lado. Todos esses elementos nos 
parecem estar muito presentes na experiência de agroecologia da ASSIS, que 
cria novas fronteiras a partir da discussão e realiza ajustes sociais para recriar 
a escala da produção de alimentos na região de Irati, questão que passamos a 
discutir nos próximos itens. C
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BREVE RELATO DO PROCESSO DE CRIAÇÃO DA ASSIS E DA 
TERRITORIALIZAÇÃO DE SUA PRÁTICA AGROECOLÓGICA

A Associação dos Grupos de Agricultores Ecológicos São Francisco de 
Assis (ASSIS), como pessoa jurídica de direito privado, foi criada em 2003 com 
a finalidade de os agricultores poderem acessar os programas de financiamen-
to ou comercialização do governo nas esferas federal, estadual e municipal. Os 
primeiros agricultores a participarem da ASSIS eram da comunidade Arroio 
Grande, localizada na área rural de Irati. Depois a associação se expandiu para 
outras comunidades do município, bem como para outros quatro municípios 
da região: Inácio Martins, Fernandes Pinheiro, Teixeira Soares e Rio Azul. Ao 
todo, em 2013, havia 120 famílias associadas.

Contudo, não é no ano de 2003 que a história da ASSIS começa. An-
tes disso, os agricultores já possuíam uma organização tanto para a produção 
como para a comercialização dos alimentos agroecológicos. Já em 1997, na co-
munidade Arroio Grande, em Irati-PR, três famílias foram as pioneiras na 
conversão da agricultura convencional para a agroecológica, segundo informa 
o agricultor B6. Posteriormente, outras famílias vieram a se agregar nesta for-
ma de produção agrícola. Mas esta conversão não foi fácil: foram necessárias
muitas reuniões e muitos cursos de formação, para que os agricultores campo-
neses pudessem compreender o sentido de uma agricultura agroecológica – de
acordo com o depoimento do mesmo agricultor.

Em 2002, como menciona o agricultor A7, haviam cinco grupos – três na 
cidade de Irati e outros dois em Fernandes Pinheiro – que já estavam em pro-
cesso de formação e capacitação no cultivo agroecológico:

Surgiram esses primeiros grupos lá em 2002. Eram cinco grupos, três aqui 
em Irati e dois em Fernandes Pinheiro. Foram grupos pequenos de pessoas, 
só quedepois de muita formação, se iniciou o primeiro processo de comercia-
lização, que foram as feiras. A primeira feira que nós fomos foi em Fernan-
des Pinheiro e aqui em Irati; foram no pátio das escolas e depois passamos 
para as ruas, na frente das escolas, que foi aqui em Irati, a primeira feira de 

6 Entrevista realizada no dia 24 de julho de 2016.

7 Depoimento concedido durante o Ato de Absolvição Pública (referente à “Operação Agro-Fantasma”), 
realizada na Câmara de Vereadores de Irati/PR, no dia 6 de outubro de 2017.C
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alimentos agroecológicos. Depois dessa feira, a gente fundou a associação 
(Ato de absolvição pública. Irati, 6 out. 2017) (SALES, 2018, p. 75).

Obviamente, esses agroecologistas tinham o objetivo de comercializar sua 
produção com o fim de incrementar a renda para o seu sustento e de sua fa-
mília. Por isso, pensaram em constituir uma associação, com registro de pessoa 
jurídica, para que pudessem acessar políticas públicas de comercialização de ali-
mentos. Quando a produção foi além da expectativa inicial, passaram a se or-
ganizar para comercializar em feiras nos bairros do município de Irati, onde a 
renda é muito baixa. Levar a comercialização de alimentos saudáveis para bair-
ros de baixa renda sinaliza um posicionamento político-social dos agricultores 
que se distingue dos princípios do mercado capitalista.

Isso ocorreu concomitantemente à institucionalização da associação, que 
veio a se chamar Associação dos Grupos de Agricultores Ecológicos São Fran-
cisco de Assis, mas ficou conhecida simplesmente como ASSIS, e que iniciou 
com 15 famílias associadas, segundo informação do agricultor A8.

As feiras, segundo relatos do agricultor B, eram realizadas uma vez por sema-
na em bairros da cidade de Irati (Fragata e Conjunto Santo Antônio) e tudo era 
discutido e acordado com os consumidores: desde o melhor dia para a realização 
da feira até o preço justo. Também foram realizadas feiras itinerantes, feirões a pre-
ço único, sacolões no Armazém Solidário (localizado no Bairro São João e prove-
niente de ações da organização Instituto Equipe de Educadores Populares - IEEP).

Acreditamos que o projeto de agroecologia da ASSIS, neste momento, che-
ga muito próximo a um projeto social com centralidade na sustentabilidade da 
vida, como propõe Pérez Orozco (2014). Isso porque parece se basear em outras 
relações que não as do mercado capitalista, no qual o preço é definido pela ofer-
ta e procura. Neste sentido, os agricultores/feirantes tinham não só a preocupa-
ção de produzir alimentos saudáveis, mas também fornecê-los a um preço justo 
e viável ao consumidor de baixa renda. O intuito do lucro e da acumulação ca-
pitalista não está presente nessas relações, sendo prioridade a preocupação com a 
produção e reprodução da vida, não apenas individual ou corporativa, mas tam-
bém alheia – no caso, a população urbana de baixa renda. Temos, com isso, a ter-
ritorialização da agroecologia na Região Sudeste do Paraná.

8 Depoimento concedido durante evento realizado na UNICENTRO em 12 de maio de 2016. C
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Foi no mesmo ano de sua institucionalização, 2003, que a ASSIS concor-
reu ao primeiro edital da política pública recém-criada pelo Governo Federal, 
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – sobre o qual voltaremos a ex-
plicar seu funcionamento no próximo item. Mas é o agricultor A que fala so-
bre este processo inicial da associação:

Em 2003, nós começamos a fazer parte de um programa de aquisição de 
alimentos, o PAA [...] Foi um projeto pequeno, de R$ 30.000,00, com 15 
famílias, com 5 grupos de famílias. Mas foi quando começou o PAA, nes-
se molde, com alimentos agroecológicos, entregando alimento para as es-
colas, para entidades sociais9.

Assim, a ASSIS está para além de uma pessoa jurídica, visto que ela é 
uma organização social que produz um novo modo de pensar a produção de 
alimentos a partir da agroecologia. Ela se inicia com a organização coletiva dos 
camponeses para a conversão da produção convencional (propiciada pelo mo-
delo de industrialização do campo e com consequências desastrosas para a na-
tureza e para os seres humanos) para outro modelo de produção agrícola que 
respeita a natureza e a sociedade ao produzir alimentos verdadeiramente sau-
dáveis, com a venda direta entre produtor e consumidor a preços justos, como 
mencionamos acima.

Todavia, cabe sinalizar que, ao mesmo tempo, a formalização da ASSIS 
como pessoa jurídica foi um marco importante para esta organização coletiva 
de camponeses, já que era um quesito necessário para acessar os programas e 
políticas públicas, como o PAA. Esse processo dá as condições para que a prá-
tica agroecológica da associação se construa via inserção da mesma na escala 
federal, como veremos mais detalhadamente na sequência. Antes, cabe sina-
lizar que o fortalecimento da agroecologia estava sendo construído para além 
da escala da associação. Antes da criminalização da Agro-Fantasma, a Secre-
taria de Agropecuária, Abastecimento e Segurança Alimentar (gestão 2013-
2016) e diversas entidades, reuniram-se para a construção de uma proposta de 
um Plano Municipal de Agroecologia. Posteriormente, foi criado, no âmbito 
dessa Secretaria Municipal, o Departamento de Agroecologia, cujo diretor do 

9 Depoimento do Agricultor A.C
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departamento era um agricultor da ASSIS, que depois foi preso injustamente 
pela operação (hoje inocentado).

PRIMEIRO SALTO ESCALAR: A ASSIS E AS POLÍTICAS
PÚBLICAS DO GOVERNO FEDERAL

O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, como foi visto no item an-
terior, é uma política pública do Governo Federal que tem dois objetivos princi-
pais: promover o acesso a alimentos saudáveis e incentivar a agricultura familiar. 
Para isso, o Governo Federal compra a produção dos agricultores familiares e a 
doa aos equipamentos da rede socioassistencial (creches, asilos, escolas). Por ou-
tro lado, incentiva a criação de novos espaços para a comercialização dos produ-
tos da agricultura familiar cuja origem é de assentamentos da Reforma Agrária 
e de comunidades tradicionais, com o intuito de fortalecer e mantê-los no cam-
po através da comercialização dos produtos através da administração pública.  

A criação deste programa se deu no governo de Lula, no ano de 2003, 
instituído pelo Art. 19 da Lei nº 10.696/2003, no âmbito do Programa Fome 
Zero. Foi regulamentado, inicialmente, pelo Decreto nº 4.772/2003, ao qual se 
seguiram vários decretos e, atualmente, o decreto vigente é o de nº 7.775/2012. 
Essas regulamentações preveem dois tipos de beneficiários: os consumidores, 
que são os indivíduos em situação de insegurança alimentar atendidos pela 
rede socioassistencial, aos quais os alimentos são direcionados; e os fornece-
dores, aqueles que produzem os alimentos e devem se enquadrar no Art. 3º da 
Lei nº 11.326/2006.

O programa irá, então, promover o abastecimento alimentar por meio de 
compras governamentais de alimentos, cujo orçamento é composto por recur-
sos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A operacionalização, en-
tre 2003 a 2012, foi feita através da Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), por meio de convênios tanto para os beneficiários 
consumidores como para os fornecedores.

A participação da ASSIS no programa aumentou expressivamente nos 
anos seguintes, especialmente entre 2005 e 2012. C
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Em 2012 a associação estava com 120 famílias de agricultores e executando 
quase R$ 1.000.000,00, entre PAA e PNAE10, com entrega de uma ou duas to-
neladas de alimentos toda semana, entregando para as entidades beneficiadas11.

É, então, notável a importância que a execução do programa teve para o 
fortalecimento da agricultura familiar em Irati e região. As famílias de vários 
municípios da Região Sudeste do Paraná se organizaram, produziram em gran-
de quantidade e conseguiram garantir, com isso, a renda, o sustento e a pro-
dução de sua própria alimentação mais diversificada e saudável. O agricultor 
B destaca a importância do PAA na saúde dele, dos familiares e da natureza:

A questão da saúde, não só pessoal, mas da propriedade, olhando a ques-
tão da saúde das pessoas, dos animais, do ambiente em que vive, fatores que 
foram complementando, toda uma melhoria de qualidade de vida dentro 
da propriedade12.

Porém, se num primeiro momento a participação no programa aumen-
tou a produção e possibilitou também a comercialização local via feiras, num 
segundo momento, o PAA teve um grande aumento do aporte financeiro pelo 
Governo Federal, exigindo que uma maior produção fosse a ele destinada e, 
consequentemente, enfraquecendo a comercialização por meio das feiras, se-
gundo informa o agricultor B.

Essa informação é comprovada acima (Tabela 1), na qual a Superinten-
dência de Suporte a Agricultura Familiar (SUPAF) e Gerência de Acompa-
nhamento e Controle das Ações da Agricultura Familiar (GECAF) mostram 
um aumento dos investimentos no país e nas regiões. No caso da Região Sul, 
os recursos do PAA no ano de 2008 eram de R$ 93.032.175,00 (noventa e 
três milhões trinta e dois mil cento e setenta e cinco reais) e se elevaram para 
R$ 153.516.158,00 (cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e dezesseis 
mil, cento e cinquenta e oito reais) no ano de 2009, havendo um aumento de 
65% nos investimentos de um ano para outro.

10 Programa Nacional de Alimentação Escolar.
11 Depoimento concedido pelo Agricultor A durante evento promovido pela UNICENTRO, campus de 

Irati, no dia 12 de maio de 2016.

12 Entrevista realizada no dia 24 de julho de 2016 com o Agricultor B.C
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Tabela 1: Evolução dos recursos aplicados na aquisição de produtos do PAA de 2003 
a 2017 (SEAD e MDS)

Ano
Valor (R$)

Total
Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

2003 12.238.974 31.672.408 12.386.912 7.603.665 17.639.249 81.541.207

2004 3.386.094 42.307.978 28.391.528 8.903.396 24.196.831 107.185.826

2005 5.538.352 34.545.917 16.149.222 13.876.678 42.431.492 112.791.660

2006 10.045.899 54.857.717 17.812.507 32.440.707 85.510.564 200.667.394

2007 8.706.953 56.116.343 18.799.859 42.080.968 102.648.840 228.352.963

2008 9.893.516 80. 838.353 15.679.112 73.486.284 93.032.175 272.929.439

2009 13.225.303 102.830.480 15.549.939 78.842.348 153.516.158 363.964.228

2010 21.400.943 121.858.906 28.348.787 79.151.714 128.975.115 379.735.466

2011 32.025.103 153.674.198 29.386.137 111.741.509 124.209.257 451.036.204

2012 43.282.942 154.674.198 36.045.217 131.776.716 220.557.912 586.567.131

2013 24.075.247 66.487.273 22.938.796 67.812.376 43.203.433 224.517.124

2014 31.155.531 79.992.989 37.860.917 128.709.065 60.286.440 338.004.942

2015 29.589.161 92.549.198 33.399.258 77.902.561 54.075.037 287.515.216

2016 17.187.827 88.470.743 27.873.958 41.313.390 22.730.799 197.576.718

2017 8.858.337 48.870.701 20.628.993 19.644.592 26.705.879 124.708.502

TOTAL 270.610.181 1.210.177.548 361.251.143 915.285.968 1.199.769.182 3.957.094.022

Fonte: CONAB, 2018.

O enfraquecimento da comercialização via feiras ocorreu justamente nes-
te período, pois o agricultor B alega que com o aumento tanto do PAA como 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), a produção das famí-
lias não era suficiente para abastecer também feiras e sacolões. Soma-se a isso 
o fato de que com essas políticas públicas, os agricultores camponeses conse-
guiam um valor mais alto na venda dos alimentos, o que contribuía com o au-
mento da renda familiar, fazendo com que investissem mais nesta modalidade
de comercialização institucional. Outra vantagem apontada pelo agricultor era
o fato de não haver necessidade de realizar a venda em várias feiras, o que con-
sumiria maior tempo e trabalho. C
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É perceptível, portanto, que o PAA exerceu transformações na constitui-
ção territorial e escalar da ASSIS. A princípio, poderíamos apontar que, contra-
ditoriamente, a partir da inserção no programa, os camponeses agroecologistas, 
por um lado, fortaleceram a territorialização da produção agroecológica na re-
gião e, por outro lado, ao priorizarem a institucionalização da sua produção, se 
distanciaram da relação direta com o consumidor urbano nas feiras e grupos de 
consumidores – espaços esses com potencialidade para consolidar uma legiti-
mação alicerçada em uma ampla territorialidade agroecológica que articulasse 
campo-cidade. Contudo, não se pode desconsiderar os impactos que o aumen-
to dos investimentos governamentais nestas políticas públicas geraram, já que a 
região passou a produzir grandes quantidades e muitas variedades de alimentos 
agroecológicos que eram entregues às instituições socioassistenciais, como de-
monstra o depoimento do agricultor A (2016): “Mas era assim, tipo 2010 nós 
já estava com mais de 100 famílias e tinha variedade grande de produtos, mais 
de 60 variedades de produtos”. No ano de 2010, muitas famílias estavam asso-
ciadas à ASSIS e faziam entrega tanto para o PAA como para o PNAE. Como 
também declara o agricultor B, neste ano de 2010, o valor para cada família 
foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ano, enquanto que nos primeiros anos 
esse valor era inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais) por ano. Isso demonstra 
que outra agricultura é possível.

SEGUNDO SALTO ESCALAR: A REPRESSÃO
POLÍTICO-JUDICIAL DO GOVERNO FEDERAL

Estas novas territorialidades, como a construção da agricultura agroeco-
lógica pela ASSIS, fazem nascer também novos conflitos de classe; afinal, os 
sujeitos que apostam na agricultura capitalista não querem perder seu espaço 
de dominação. Tal conjuntura fez nascer a reação pela manutenção do poder 
dominante por meio do aparato institucional do Estado, momento no qual se 
instaurou um processo jurídico-político para criminalizar os camponeses en-
volvidos na produção de alimentos agroecológicos, que ficou conhecido como 
“Operação Agro-Fantasma”.

Neste sentido, o Direito também é uma ferramenta política e funcional 
para a expansão do capitalismo no campo. Conforme apontam os autores Sou-C
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za e Romano (2015, p. 53), ele serve aos interesses do capital e pode destruir 
experiências que gerem conflitos e disputas territoriais que possam impedir o 
desenvolvimento do capitalismo, mesmo que para isso seja necessário o uso da 
violência de forma institucionalizada através de processos judiciais criminais, 
utilizados como forma de controle social (SOUZA; ROMANO, 2015, p. 66).

A investigação sobre os considerados indícios de fraude no PAA do Pa-
raná começou em agosto de 2011, quando houve a instauração de um inqué-
rito policial da Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava nos municípios de 
sua competência, inclusive Inácio Martins. Em dezembro do mesmo ano, as 
investigações se estenderam para outros municípios (Fernandes Pinheiro, Irati, 
Teixeira Soares e Rebouças), cuja competência para as investigações é da Dele-
gacia de Polícia Federal de Curitiba. A associação ASSIS figurou como investi-
gada por ser a entidade proponente do PAA nos municípios de Inácio Martins, 
Fernandes Pinheiro, Irati, Teixeira Soares e Rebouças.

Vários foram os crimes investigados: quadrilha, estelionato, falsidade ideo-
lógica, falsidade material, prevaricação e peculato. Segundo o Ministério Pú-
blico, a quadrilha era dividida em dois grupos: a) funcionários e servidores da 
CONAB: acusados de estelionato contra entidade de direito público ou de ins-
tituto de economia popular, assistência social ou beneficência (art. 171, § 3º do 
CP), associação com o fim de cometer crime (art. 288 do CP), peculato (art. 
312 do CP) e prevaricação (art. 319 do CP); b) responsáveis pela execução do 
programa no município: acusados de estelionato contra entidade de direito 
público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficên-
cia (art. 171, § 3º do CP), associação com o fim de cometer crime (art. 288 do 
CP), falsificação de documento público (art. 297 do CP) e falsidade ideológi-
ca (art. 299 do CP).

Durante o percurso das investigações, a Polícia Federal (PF) de Curitiba 
expediu um pedido para a prisão preventiva13 de alguns investigados, pedido 
que foi autorizado pela Justiça Federal. Dentre os presos preventivos do segun-
do grupo de acusados estavam alguns camponeses. Assim, no dia 24 de setem-
bro de 2013, os mandados de prisão foram executados. Atualmente, o processo 

13 “Em 13 de agosto de 2013, o juiz Sérgio Fernando Moro, à frente da ainda 2ª Vara Federal de Curitiba 
(hoje 13ª Vara) determinou a prisão preventiva de 11 acusados de fraudarem o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Ao atender o pedido da Polícia Federal, Moro ignorou a posição contrária do 
Ministério Público Federal (MPF)” (AULER, 2018). C
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aguarda o trânsito em julgado e a sentença foi proferida em primeira instân-
cia pelo juiz substituto, em 10 de dezembro de 2016, absolvendo os acusados. 
O Ministério Público não impetrou recurso da decisão.

Os efeitos deste processo foram nefastos, pois atingiram não só a ASSIS, 
mas também a esfera pessoal de cada um dos agricultores agroecológicos que 
foram presos. Dor e vergonha estavam presentes nas entrevistas realizadas, es-
pecialmente quando mencionavam a “Operação Agro-Fantasma”, o que fez 
com que muitos dos agricultores se afastassem da associação e, por sua vez, da 
prática agroecológica por medo de sofrerem as mesmas mazelas dos que foram 
levados à prisão preventiva. Consequentemente, a associação não teve mais for-
ças produtivas para continuar seu projeto. Hoje a ASSIS ainda existe institu-
cionalmente e como organização social, mas está extremamente enfraquecida 
e praticamente inativa.

Entretanto, não foi apenas a repressão jurídico-política que contribuiu 
para a desmobilização dos camponeses em volta do projeto de agroecologia 
da ASSIS mas, concomitantemente, as políticas públicas sofreram uma retra-
ção dos investimentos. A tabela da Superintendência de Suporte a Agricultura 
Familiar (SUPAF) e Gerência de Acompanhamento e Controle das Ações da 
Agricultura Familiar (GECAF) acima exposta, mostra que os investimentos 
na Região Sul começaram a cair a partir do ano de 2009, com pequenas que-
das a cada ano, embora com um aumento no ano de 2012. Em 2013 a queda 
foi vertiginosa, e foi neste ano que as investigações da operação tomaram gran-
des proporções, com divulgação nos veículos midiáticos das prisões preventivas 
dos acusados, muitos deles camponeses.

Outro elemento a ser considerado é o fato de que a modernização da 
agricultura, produzida em escala nacional, impõe suas marcas na escala regio-
nal do caso estudado, como também ocorreu neste caso da Operação Agro-
-Fantasma, visto que uma das causas da operação foram os parâmetros que
definiam as entregas do PAA. Tais parâmetros, fruto da modernização e in-
dustrialização da agricultura que se instalaram no Brasil, sobretudo a partir de
1960, estão voltados para a hegemonia da produção agrícola convencional, de
racionalidade empresarial e que se baseia no domínio da natureza pela técni-
ca, com uso intensivo de insumos modernos e de alto custo. Porém, o mane-
jo agroecológico respeita os ritmos da natureza e, em geral, está mais sujeitoC
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às perdas decorrentes das intempéries climáticas, uma vez que a maioria dos 
camponeses agroecológicos não têm estufas e outras tecnologias caras. Logo, 
a necessidade agro ecológica de substituição de um alimento por outro (dentro 
de um mesmo grupo alimentar), quando fossem acometidos pelas intempé-
ries climáticas, não era considerada no programa. Essa foi uma das acusações 
que também criminalizou os agricultores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tentamos demonstrar ao longo deste texto as territorialidades da agroe-
cologia e suas múltiplas dimensões e pluriescalaridade. O foco foi dado para a 
construção de um projeto de produção agrícola centrado na sustentabilidade da 
vida, a partir da associação agroecológica ASSIS, que criou novas relações sociais 
e com a natureza, a partir da produção de alimentos verdadeiramente saudá-
veis. A escala da associação não só produziu novas relações sociais, mas tam-
bém novos conflitos e influenciou e foi influenciada por outras escalas, como a 
do Governo Federal que através das políticas públicas como o PAA, transfor-
mou as relações dentro da escala da ASSIS. Além disso, foi alvo de um aparato 
jurídico-político que insurgiu a repressão do movimento da ASSIS na cons-
trução do projeto agroecológico.

Podemos observar que na prática agroecológica da ASSIS há uma série de 
movimentos de des-re-territorialização das dimensões da produção, dos espaços 
de comercialização, das relações sociais implicadas etc. Todos esses movimentos 
expressam os saltos escalares e a pluriescalaridade produzida pelos agricultores 
por meio de processos de resistências e conflitos em diferentes tempos-espa-
ços. Primeiro, houve o movimento de migração da produção convencional (que 
para muitos agricultores era produção de tabaco voltada à indústria fumageira) 
para a organização coletiva da produção e da comercialização de toneladas de 
alimentos agroecológicos para a rede socioassistencial.

Posteriormente, potencializada pela política pública federal, a produção 
agroecológica chega, por meio da comercialização direta nas feiras, até os mo-
radores urbanos de baixa renda. Mas o expressivo aumento do financiamento 
da produção e do número de famílias agricultoras envolvidas no PAA provoca 
novas mudanças nas escalas da agroecologia produzida pela ASSIS, redirecio- C
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nando, majoritariamente, sua produção para o programa do Governo Federal. 
Na sequência, o processo de criminalização através da denominada “Operação 
Agro-Fantasma”, volta a redesenhar as escalas da agroecologia na região estu-
dada, o que nos mostra o movimento de fluxo e refluxo causado pelas conflitua-
lidades. A partir da pesquisa participativa pudemos perceber que: a) a produção 
agroecológica fica restringida e atomizada, já que com a suspensão da política 
pública os grupos de agricultores vão se desfazendo e um número pequeno de 
famílias resiste produzindo em menor quantidade para pequenas feiras locais e 
isoladamente, ou enfrentando as fragilidades e dissidências dos grupos; b) sin-
tomas de depressão e outras doenças passam a afetar, sobretudo, os agriculto-
res submetidos à prisão; c) para garantir o autossustento o trabalho familiar é 
desmembrado e o assalariamento, seja no campo ou na cidade, se impõe para, 
pelo menos, um dos familiares; d) o retorno para formas de produção não or-
gânicas (e com ele o (re)envenenamento dos agricultores), com uma inserção 
dependente do mercado, assim como o arrendamento de suas terras, também 
passa a compor as estratégias de sobrevivência; e) a desestruturação da articu-
lação e da força política que vinha sendo desenhada antes da violência políti-
co-judicial (o congelamento da construção do Plano Municipal de Irati é um 
exemplo concreto).

Concomitantemente aos conflitos relatados surgem novos espaços de co-
mercialização e debate, novas articulações, sujeitos e entidades envolvidos na 
defesa da agroecologia. Expressões de que o enfrentamento ao agronegócio e o 
apoio às práticas agroecológicas dos camponeses da região não foi abandona-
do se deram, por exemplo, com a realização da 15ª Jornada de Agroecologia no 
ano de 2016 em Irati e da audiência pública e ato de Absolvição Pública dos 
agricultores na Câmara de Vereadores de Irati14. Como vemos, os conflitos e as 
resistências são redesenhados e ganham novas escalaridades.

Por fim, mas não menos importante, gostaríamos de encerrar este texto 
com um convite para pensar a agroecologia como um plano de vida, em opo-
sição à agricultura de mercado e seu modelo de desenvolvimento do capitalis-
mo, no sentido de desconstrução da familiaridade e da naturalidade com que 

14 Para maiores detalhes sobre a audiência e o ato realizados no dia 06 de outubro de 2017, conferir a repor-
tagem “Agricultores são inocentados de acusação de desvios no Programa de Aquisição de Alimentos” 
veiculada no site da Terra de Direitos. Disponível em: http://ponteiros-direitos/noticias/agenda/agricul-
tores-sao-inocentados-de-acusacao-de-desvios-no-programa-de-aquisicao-de-alimentos/22636.C
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este pensamento se torna hegemônico. É preciso que nos somemos à constru-
ção de outras práticas concretas que possam desconstituir a linha crescente e 
“natural” do desenvolvimento baseado nas relações capitalistas, exploradoras do 
homem e da natureza.

Em nossa América Latina temos experiências que nos inspiram e nos en-
sinam, como a dos indígenas da região de Cauca, na Colômbia, que estão execu-
tando a construção de seu plano de vida regional. Estes indígenas fazem questão 
de diferenciar sua proposta de um plano de desenvolvimento que se baseia no 
aspecto econômico, nas leis de mercado e na geração de “necessidades não ne-
cessárias”. Assim, pensam que um plano de vida formulado

debe ser un plan para la vida y el entorno natural, por considerar  que somos  
hijos de la tierra; debe ser un plan  que se nutra en la historia, el pensamien-
to de los pueblos, la lucha por la defensa de los derechos, y las diferentes 
formas de ver la vida, de acuerdo a nuestras cosmovisiones, en síntesis debe 
ser un plan que defina  las proyecciones  necesarias  para responder a las 
exigencias  actuales de vida15.

Um plano de vida agroecológico pode ser construído para redimensionar 
as relações sociais e mostrar que é possível redefinir as escalas de forma a se 
contrapor à ideia de desenvolvimento econômico capitalista, através das ações 
humanas que podem ser construídas a partir de princípios coletivos, solidários 
e com a sustentabilidade da vida. Ou seja, um plano de vida que se volte para a 
produção de alimentos, não de mercadorias, como observa o camponês agroe-
cologista entrevistado.

O que eu considero o principal foi deixar de produzir matéria para produ-
zir alimento. Nossa propriedade produzia tabaco, e tabaco ninguém come. 
Começamos a produzir alimento. Isso foi uma conquista, foi um avanço16.

Esta frase, em sua simplicidade, tem um grande significado, pois em sua 
decisão de deixar o plantio de fumo e converter para uma produção de alimen-
tos agroecológicos, este camponês coloca o alimento como algo central para sua 

15 Plan de Vida de los Pueblos Indígenas del Cauca – CRIC -2007.

16 Agricultor B, entrevista realizada no dia 24 de julho de 2016. C
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vida. E o que pode ser mais central para a produção e reprodução do homem se-
não o alimento? Desta forma, este camponês compreende que a centralidade da 
vida está no alimento que produz e, por isso, faz questão de utilizar seus conhe-
cimentos para plantar e colher alimentos realmente saudáveis, sem contamina-
ção de venenos, como adubos químicos, pesticidas ou sementes transgênicas. Ele 
compreende ainda que este alimento é para a reprodução da vida. Neste sentido, 
as relações sociais são outras, não baseadas na exploração e no lucro, mas sim no 
preço justo e na venda direta produtor-consumidor: um primeiro passo na di-
reção de transformar o sonho e o direito à Soberania Alimentar em realidade.

RESUMO: A proposta deste capítulo é descrever e analisar os conflitos e as resis-
tências experienciados pelas práticas agroecológicas da Associação dos Grupos de 
Agricultores Ecológicos São Francisco de Assis (ASSIS), a partir de uma análise 
transescalar. Focar nas relações sociais que produzem, articulam e movimentam es-
calas, como opção teórico-metodológica, permitiu-nos apreender os processos de 
(re)espacialização e des(re)territorialização resultantes da disputa entre projetos de 
agricultura/sociedade antagônicos: a agricultura industrial, químico, dependente e 
mercantil imposta pelo modo de produção capitalista, versus a prática agroecoló-
gica fundada na centralidade do respeito à vida. Cabe destacar que a associação se 
encontrava em uma escala de produção, comercialização e ação política notória, o 
que resultou num processo de criminalização a partir da denominada “Operação 
Agro-Fantasma”. Essa violência político-judicial é o recorte escolhido aqui, uma 
vez que ela provoca uma série de redesenhos escalares na territorialidade da agroe-
cologia produzida por esse grupo de agricultores: restrição da produção agroecoló-
gica; arrendamento das terras; desmembramento do trabalho familiar e imposição 
do assalariamento; desestruturação da articulação e da força política entre outros.

Palavras-Chave: Agroecologia. Território. Escalas.
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“SEM FEMINISMO NÃO HÁ AGROECOLOGIA” *
A resistência camponesa com democracia de gênero

Sônia Fátima Schwendler **

H istoricamente, as mulheres trabalhadoras do campo têm estado presen-
te nas lutas sociais, assim como na economia camponesa, embora sua 

presença nem sempre tenha sido reconhecida e visibilizada (FARIA, 2009, SI-
LIPRANDI, 2015, SCHWENDLER, 2017a). As mulheres camponesas, de 
diferentes gerações, organizadas em movimentos sociais de campo (autôno-
mos e mistos) têm defendido a soberania alimentar a partir da matriz produti-
va da agroecologia e do princípio da igualdade de gênero (VIA CAMPESINA, 
2017a). Como partícipes da constituição da Coordenadora Latino-Americana 
de Organizações de Campo (CLOC) e da Via Campesina1 – um dos princi-
pais atores nos debates alimentares e agrícolas – as mulheres do campo assu-
mem a soberania alimentar e a agroecologia enquanto uma construção contra 
hegemônica do campesinato e pautam o gênero como uma categoria de análi-
se e de luta política do movimento camponês. 

1 A Via Campesina é uma organização internacional que reúne milhões de povos do campo, de pequenos e 
médios agricultores, sem-terra, mulheres camponesas, povos indígenas, migrantes e agricultores ao redor 
do mundo. Dela participam atualmente 182 organizações locais e nacionais de 81 países da África, Ásia, 
Europa e das Américas. A Via Campesina foi constituída formalmente em 1993, na sua Primeira Con-
ferência Internacional em Mons, na Bélgica (VIA CAMPESINA, s/d). Assim como a Via Campesina, 
a CLOC se constituiu durante a Campanha Latino-Americana dos 500 anos da resistência indígena, 
afrodescendente, camponesa e popular – 1989-1992 (MARTINEZ-TORRES; ROSSET, 2008).
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Estimuladas pela construção de um feminismo camponês e popular que se 
constitui a partir de seu protagonismo, elas lutam contra o neoliberalismo e o 
seu modelo de desenvolvimento do campo, a cultura patriarcal e pelos direitos 
das mulheres, uma vez que elas são as mais afetadas pelas políticas neoliberais 
e sexistas. Trazendo para a agenda o lema “Sem feminismo não há agroecolo-
gia”, as mulheres do campo se afirmam como produtoras históricas de conhe-
cimento na agricultura e na alimentação, principais responsáveis pela produção 
de alimento nos países mais pobres, como defensoras da biodiversidade e pau-
tam a soberania alimentar com justiça e igualdade de gênero.  

O presente capítulo, que está organizado a partir de dois eixos centrais 
– a agroecologia como filosofia de vida e de resistência camponesa; a agroe-
cologia e o feminismo camponês e popular – problematiza as questões de gê-
nero que permeiam a produção agroecológica. Aborda a perspectiva feminista
assumida pelas mulheres da Via Campesina e seu impacto na agenda políti-
ca do movimento social, no sentido do reconhecimento do trabalho produti-
vo das mulheres camponesas, bem como de sua autonomia política, econômica
e pessoal. Este estudo2 toma por referência de análise a experiência do Assen-
tamento Contestado, no município da Lapa, Paraná – Brasil, a partir do olhar
das mulheres assentadas que participam do Coletivo de Mulheres para trazer
a agenda de gênero para dentro da luta política e produtiva. Majoritariamente, 
quem mais participa deste coletivo são as mulheres que estão na agroecologia.

O Assentamento Contestado, território de resistência e de referência na 
produção agroecológica, é espaço de vida e trabalho de cerca de 150 famílias, 
das quais 108 são assentadas. O Assentamento foi conquistado por meio da luta 
pela terra,3 protagonizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

2 Neste Assentamento desenvolvemos a pesquisa “Educação, gênero, cultura e trabalho: um estudo de caso 
em assentamento de reforma agraria no Paraná” (2014-2018), com financiamento MCTI/CNPQ/MEC/
CAPES, edital nº 22/2014 - Ciências Humanas e Sociais e Sociais Aplicadas, articulado ao projeto de 
extensão “Formação em gênero, trabalho e sexualidade”. Ambos os projetos foram desenvolvidos com 
base na metodologia da história oral (THOMPSON, 1988; MARRE, 1991), a partir de entrevistas 
individuais e coletivas. Os dados foram coletados no contexto da construção de um vídeo sobre gênero 
e agroecologia, parceria entre a UFPR e o Coletivo de Mulheres do Assentamento Contestado, com o 
objetivo de dar visibilidade à experiência e agência das mulheres na agroecologia. Foram realizadas 28 
entrevistas, com 22 mulheres e 6 homens, de distintas gerações e ocupações dentro do Assentamento. As 
entrevistas foram gravadas com Consentimento das/dos entrevistadas/dos. 

3 Segundo os moradores, a área foi conquistada em 1999. Contudo, a data da criação oficial do Assen-
tamento no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, é de 29 de novembro de C
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(MST). Desde o processo de ocupação, em 7 de fevereiro de 1999, já havia uma 
decisão política do MST de que o Contestado seria um território de construção 
da agroecologia. Este processo se insere no debate mais amplo do MST sobre a 
organização dos acampamentos e assentamentos de reforma agrária como espa-
ços de resistência, como modo de vida e afirmação de uma agricultura camponesa. 

O MST, organizado formalmente desde 1984, problematiza, no final da 
década de noventa, o modelo de reforma agrária clássica com foco na redistri-
buição da terra, e pauta em sua agenda política uma luta contra hegemônica ao 
modelo de desenvolvimento da agricultura capitalista, o agronegócio. As con-
tradições desta matriz tecnológica modernizante, de produção da monocultu-
ra em larga escala, com base no uso intensivo de agrotóxicos, fertilizantes e de 
sementes transgênicas trouxeram prejuízos econômicos e ambientais aos ter-
ritórios conquistados na luta pela terra, os assentamentos. Ao adotarem este 
modelo, as famílias assentadas, além de estarem vulneráveis às instabilidades 
do mercado e ao endividamento nas agências financiadoras, acabam perdendo 
sua autonomia no modo de reprodução da vida no campo e, principalmente, 
na produção das sementes, cultivadas de geração a geração, a partir do apren-
dizado cultural socialmente construído.  

A conversão desta agricultura convencional, que continua sendo adotada 
nos assentamentos, para o modelo agroecológico, que integra os conhecimen-
tos de diversas ciências com os conhecimentos tradicionais que se originam nas 
experiências de comunidades indígenas e camponesas é um processo extrema-
mente complexo, visto que se trata não somente de uma mudança de técnica, 
mas, acima de tudo, de uma mudança na concepção de mundo, do conhecimen-
to e da agricultura. 

A AGROECOLOGIA COMO FILOSOFIA DE VIDA
E DE RESISTÊNCIA CAMPONESA

A agroecologia entra na agenda de luta do MST, em 2000, no seu 4º Con-
gresso Nacional, em Brasília. O Movimento, em sua práxis, adota a agroecolo-

2000 (INCRA, 2017). Este Assentamento, antiga Fazenda Santa Amélia, da transnacional INCEPA, 
que produzia pinus e eucaliptos, se localiza numa área de 3.228 hectares (INCRA, 2017), dos quais 1240 
hectares são de áreas de proteção e conservação ambiental (SANTOS, 2015).C
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gia como modo de vida, como matriz produtiva da economia camponesa para 
viabilizar a alimentação saudável e a soberania alimentar, manter a biodiversida-
de e resistir aos avanços das políticas neoliberais no campo. O MST, enquanto 
membro constituidor da Via Campesina, participa do processo de construção 
do paradigma da soberania alimentar, lançado na Cúpula Mundial sobre a Ali-
mentação de 1996, em Roma, na Itália. 

A soberania alimentar para a Via Campesina é “o desenvolvimento de um 
modelo sustentável de produção em pequena escala em benefício das comuni-
dades e do meio ambiente”. Na construção deste modelo, as mulheres da Via 
Campesina, além de pautarem o “direito de produzir nosso próprio alimento 
em nosso próprio território” no centro da noção da soberania alimentar (DES-
MARAIS, 2003, p. 142), trouxeram uma forte crítica à agricultura dependente 
de produtos químicos a partir da promoção de uma agenda em defesa da saú-
de humana, da agricultura agroecológica e sustentável (DESMARAIS, 2003; 
SUÁREZ, 2005). As mulheres, “ao longo de uma história de vida, ou da pró-
pria cultura camponesa vem fazendo práticas agroecológicas” (Ana Karoline, 
Estudante do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, reunião com o Coletivo 
de Mulheres do Assentamento Contestado, 26/08/2017). Contudo, 

Antes não tinha esse nome de agroecologia... E a minha vida nasci den-
tro da família trabalhando desse jeito, sem veneno, transgenia muito me-
nos.  Na época, então se chamava agricultura natural... Eu aprendi dentro 
da família que a comida é o primeiro remédio. Então não pode ter veneno 
(Maria, setor de saúde, assentada, entrevista, 02/12/2017). 

Uma jovem, filha de assentados, que já cresceu numa visão mais ecológica 
da vida, revela a importância do movimento social enquanto intelectual orgâ-
nico coletivo (GRAMSCI, 1971) no processo de transição de uma agricultura 
convencional para a agroecologia. 

Porque eles aprenderam o convencional, com veneno, era essa forma que 
eles conheciam. Aí depois que eles entraram no movimento, aí eles come-
çaram a conhecer a forma agroecológica e orgânica... e mudou a nossa vida 
também... Mas depois que a gente começou a fazer a agrofloresta, que faz 
parte da agroecologia, a nossa alimentação mudou. Você planta muito mais 
em menos pedaço de terra e as coisas vem com mais vitalidade. Então foi 
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uma diferença muito grande quando a gente começou com agroecologia... 
A gente dá muito valor pra agroecologia e pra comida. É muito importante 
na vida do MST e na vida nossa aqui dentro do Assentamento o alimento 
saudável (Ana Gabriela, estudante do Ensino Médio, entrevista, 12/12/2017). 

A agroecologia trouxe um impacto social, ambiental, econômico e alimentar. 
“A gente vê a mudança na forma das pessoas se alimentarem a partir da agroe-
cologia. Muda a saúde, porque as pessoas comem uma variedade de alimentos” 
(Sandra, professora assentada, entrevista, 12/12/2017). Além disso, a assentada 
mostra que “muda a relação entre as pessoas, porque as pessoas trabalham junto. 
Cria a consciência da participação”. Apesar da forte defesa de uma alimentação 
saudável as mulheres do MST afirmam que “agroecologia não é só alimentação. 
É filosofia de vida” (Ana Cláudia, assentada, reunião com o Coletivo de Mulhe-
res, 26/08/2017). A agroecologia implica o cuidado com o planeta, com a vida 
das pessoas e as relações sociais aí implicadas. “A agroecologia é uma proposta 
de vida e de cuidado, não só com a vida do ser humano, mas com a vida da mãe 
natureza, da terra, do espaço comum” (Maria, assentada, reunião do Coletivo 
de Mulheres, 26/08/2017). As narrativas das mulheres revelam como elas, por 
meio de suas práticas agroecológicas, constroem outra ontologia, outros modos 
de ser e estar no mundo, onde estabelecem relações de respeito, responsabilida-
de e cuidado para com o meio ambiente e os seres humanos.

Os movimentos sociais de campo, neste contexto, constroem uma concepção 
de agroecologia “vinculada ao projeto de transformação social, na construção  de 
processos produtivos, organizativos e formativos, que tomam as bases da agroeco-
logia na retomada da dimensão ecológica da vida e da relação ser humano e nature-
za” (REZENDE, 2018, p. 35). Neste sentido, para Rezende (2018), a agroecologia 
interroga os próprios espaços formativos dos movimentos sociais, uma vez que a 
transição de uma agricultura convencional para o modelo agroecológico, não im-
plica apenas a adoção de novas técnicas de produção (ainda que fundamentais), 
mas também o estabelecimento de uma nova relação com o conhecimento, a par-
tir de um projeto de transformação social. 

Dentro desta perspectiva, a soberania alimentar a partir da matriz agroeco-
lógica, compreendida por Fernandes (2015) como território, constitui-se bandei-
ra de luta de diversos movimentos sociais e organizações do campo e da cidade 
no enfrentamento das políticas neoliberais, que intensificam a agricultura in-C
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dustrial e globalizada. O modelo da revolução verde, que incentivou a mono-
cultura, mostrou-se insustentável, uma vez que causou uma perda dramática da 
biodiversidade e do conhecimento tradicional das populações do campo, con-
tribuindo contraditoriamente para o aumento da riqueza e da pobreza no cam-
po (SCHWENDLER, 2017b). A agroecologia enquanto método e processo de 
produção agrícola tem o potencial de resgatar os “saberes que a ‘revolução verde’ 
destruiu ou escondeu, incorporando-lhes os extraordinários progressos cientí-
ficos e tecnológicos dos últimos 50 anos, configurando um corpo de doutrina 
que viabiliza a produção de alimentos e produtos limpos, sem venenos” (MA-
CHADO; MACHADO FILHO, 2014, p. 36). 

Uma das principais novidades trazidas pela agroecologia, conforme Silipran-
di (2013, p. 331), “foi a afirmação dos protagonistas – agricultores/camponeses/
indígenas – como elementos centrais na construção de um novo desenvolvi-
mento rural”. A centralidade destes protagonistas reside na construção de suas 
propostas técnicas articuladas aos processos ecológicos; na crença da efetivida-
de do seu modo de produção familiar/camponês/indígena para o desenvolvi-
mento rural sustentável; na necessidade da promoção do seu empoderamento 
frente ao processo histórico de marginalização vivida (SILIPRANDI, 2013). 

A agroecologia não é só produzir sem veneno. Ela trabalha com todas as di-
mensões. O capitalismo pode até pegar o conceito como foco de produção 
sem veneno, mas não vai pegar a dimensão da vida, do cuidado, da relação 
com a natureza, porque isto é a gente que constrói. A diferença é da cons-
ciência. Ele se apropria do comercial, mas não do processo, do conhecimen-
to, do empírico. É uma ciência que a gente está construindo no processo, que 
a gente vai fazendo (Sandra, professora assentada, entrevista, 12/12/2017). 

Com o intuito de formar intelectuais orgânicos, capazes de influenciar a 
adoção de práticas agrícolas contra hegemônicas (MEEK, 2015), o MST assu-
me a educação agroecológica como estratégia política de resistência do campe-
sinato. O Assentamento Contestado se constitui no contexto deste debate do 
MST, “de que a gente precisava construir assentamentos diferentes, com ou-
tra perspectiva da produção, com outra perspectiva da educação. Então a gente 
começava a discutir a agroecologia, que a gente nem sabia o que era” (Sandra, 
professora assentada, entrevista, 12/12/2017). A assentada afirma que houve um C
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grande investimento em formação. “Então tinha esta decisão política do movi-
mento e a gente começou a estudar. Era muito seminário, curso”. 

No Assentamento Contestado há uma grande ênfase na educação agroe-
cológica por meio dos processos de educação formal e não formal. Desde 2005, 
funciona a 1ª Escola Latino Americana de Agroecologia (ELLA),4 de forma-
ção de Tecnólogo, através da parceria entre a Coordenadora Latinoamericana 
de Organizações do Campo – CLOC/Via Campesina e o Instituto Técnico 
Federal do Paraná. Das três turmas que se constituíram entre 2005 a 2013, to-
talizando 120 formandos no curso de Graduação de Tecnologia em Agroecolo-
gia, 77 eram homens e 43 mulheres (REZENDE, 2018). Se por um lado esses 
dados revelam a lógica patriarcal da cultura camponesa, por outro, mostram 
o potencial emancipador destes espaços formativos, uma vez que contribuem
para romper assimetrias de gênero ao qualificar as mulheres numa área de co-
nhecimento de domínio masculino (SCHWENDLER; THOMPSON, 2017). 

O Assentamento é também sede da 1ª turma do curso de “Licenciatu-
ra em Educação do Campo – Ciências da Natureza, com ênfase em Agroeco-
logia”, pela Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral (2015). A própria 
escola de Educação Básica começa a introduzir em seu currículo o debate da 
agroecologia. A assentada Maria (entrevista, 02/12/2107) afirma que a com-
preensão desta filosofia de vida precisa estar presente no espaço da sala de aula. 
“Tem que ensinar essa criançada a como cuidar da casa comum que é o meio 
ambiente”. A este respeito, a professora Sandra afirma: “Talvez na escola não se 
consiga atingir toda esta relação com a natureza. A gente trabalha mais sobre 
as técnicas... As crianças levam para casa e vão transformando também” (en-
trevista, 12/12/2107). A formação agroecológica também é trabalhada com as/
os camponesas/es por meio das Jornadas de Agroecologia, que ocorrem anual-
mente no Paraná desde 2002, ou de outros cursos de educação não-formal. Para 
as mulheres, em específico, “a formação tem que caminhar no sentido de fazê- 
las reconhecer a importância política do que elas fazem... qualificar o que es-
tão fazendo... Historicamente elas já faziam agroecologia, mas não sabiam com 

4 Com três turmas já formadas, entre 2005 a 2013, a ELAA envolveu 19 organizações camponesas, com 
educandas/os brasileiras/os de 18 estados e de países da América Latina (REZENDE, 2018). Em relação 
à questão de gênero, segundo dados da ELAA, na quarta turma formaram-se, em 2019, 43 estudantes, 
sendo 32 homens e 11 mulheres. Já a quinta turma, que iniciou em 2020, é composta por 53 educandos, 
sendo 28 homens e 25 mulheres.C
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este nome... Elas são uma fonte de conhecimento” (Priscila, agrônoma flores-
tal assentada, coordenadora do Coletivo de Mulheres e do Setor de Gênero no 
MST do Paraná, entrevista 11/07/2018).

A agroecologia enquanto matriz produtiva é assumida no Assentamento 
Contestado por meio de múltiplas ações e técnicas, “que vão desde a substitui-
ção de insumos, até o manejo agroecológico em toda a unidade de produção, 
tratando não só o solo, mas todo o agroecossistema como um organismo vivo” 
(SANTOS, 2015, p. 167). Segundo a coordenadora da ELAA, Simone Rezen-
de, em 2018, 65 famílias possuíam a certificação agroecológica e 15 estavam 
em transição. Os processos de certificação orgânica e agroecológica são reali-
zados através da Rede Eco Vida de Agroecologia de Certificação Participati-
va. Esta se organiza por Grupos locais e Núcleos regionais (SANTOS, 2015). 

O modelo de certificação agroecológica participativa no Assentamento Con-
testado exige a organização coletiva, onde se reúnem por grupo de famílias agroe-
cológicas que se autofiscalizam em relação à adoção de práticas agroecológicas 
sustentáveis.5 “Então por isso que tem lá essa reunião mensal, uma vez na casa 
de um, outra vez na casa de outro pra ir olhar a unidade produtiva, o que tá de 
irregular e o que precisa melhorar e o que tá bom” (Maria, assentada, entrevista, 
02/12/2017). Destaca-se que este se constitui como um espaço formativo e de li-
derança para muitas mulheres, como declara uma das jovens, filha de assentados, 
coordenadora de um dos grupos agroecológicos e certificada desde os 16 anos.  

É uma forma de você conseguir ter um espaço no movimento, um espaço 
na rede, porque querendo ou não são espaços dominados por homens, en-
tão até quando eu entrei na coordenação eram dois homens na coordenação 
do meu grupo, e sempre teve no movimento o debate de ter um homem e 
uma mulher na coordenação, só que as mulheres não gostam de participar 
(Ana Paula, entrevista, 12/12/2017).  

A organização coletiva e a própria paridade de gênero – assumida como 
princípio organizativo do MST desde 2000 – têm um papel fundamental na 

5 Os grupos se reúnem cada mês. E todas as experiências são visitadas uma vez ao ano como condição 
para serem certificadas. São seis grupos do Assentamento, os quais junto com outros da região formam o 
“Grupo Maria Rosa” – nome dado em homenagem à uma heroína da Guerra do Contestado (1912-1916) 
– que integra a Rede Eco Vida. C
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luta pela e na terra, até porque potencializa a capacidade organizativa, produ-
tiva e de liderança das mulheres, principalmente em espaços genderizados e de 
hegemonia masculina. 

Foi um grande avanço o movimento definir como linha política ter um ho-
mem e uma mulher nas coordenações, porque se não tomasse esta decisão 
não tinha. Por outro lado, nós precisamos fazer com que as pessoas conhe-
çam, porque ir para uma tarefa sem condição também não dá. Tem que ter 
homens e mulheres se formando também (Sandra, professora assentada, 
entrevista, 12/12/2018).

Embora as mulheres historicamente tenham atuado no campo da agri-
cultura, da produção de alimentos, a comercialização e o próprio planejamento 
da propriedade têm ficado mais ao encargo dos homens, uma prática visível no 
Contestado. É um capital social e cultural que eles vão adquirindo no proces-
so de socialização genderizada do trabalho. Como geralmente foram educados 
para a função de administrar uma propriedade, eles adquiriram certas habili-
dades e saberes específicos que os autoriza a ocupar esta função (MEDEIROS, 
2010). Desse modo, as próprias mulheres acabam tendo resistência para ocupar 
espaços coletivos que dizem respeito ao âmbito da produção agrícola (SCH-
WENDLER; THOMPSON, 2017). 

Geralmente elas ficam mais na produção e eles assumem os processos de 
comercialização. No entanto, algumas buscam mudar esta situação, como re-
vela outra assentada. “Tudo o que produzia o marido vendia e na hora de rece-
ber o certificado era só o nome dele que aparecia”. Ela relata: “bati de frente e 
agora o meu nome também está lá” (Gilcélia, reunião com o Coletivo de Mu-
lheres, 01/07/2017). Para as assentadas, ter o nome na certificação expande a 
possibilidade de participação nos espaços formativos dos grupos de certifica-
ção e, com isso, a ampliação do capital social e político, assim como o poder de 
decisão nas relações familiares e coletivas. A este respeito outra assentada afir-
ma: “Se eu trabalho tanto quanto ele, por que eu não posso ter certificado no 
meu nome?” ( Julia, assentada, entrevista, 12/12/2017). 

Além dos grupos de certificação, as famílias se organizam nos núcleos de 
base e em coletivos/setores (produção, saúde, educação, gênero/mulheres, ju-
ventude, cultura). Outro espaço coletivo importante para os processos de pro-C
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dução e comercialização agroecológica é a Cooperativa Terra Livre, constituída 
em 2010, em reunião onde participaram 49 camponeses e 29 camponesas do 
Assentamento Contestado (SANTOS, 2015). Atualmente, a Cooperativa en-
globa outros agricultores do município e região, somando mais de 250 asso-
ciados (TORINELLI, 2016). Pesquisa de Adriano Santos (2015) revela que a 
Cooperativa comercializava semanalmente oito toneladas de alimentos orgâ-
nicos certificados ou em processo de conversão. Mensalmente eram escoados 
32 mil quilos de alimentos, que por meio parcerias com programas de gover-
no beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. 
Eram beneficiárias três mil pessoas pelo Programa de Aquisição de Alimen-
tos – PAA, e 57 Colégios Estaduais da região e outras 22 Escolas Municipais 
da Lapa pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Destaca- 
se, no entanto, que este cenário mudou com a diminuição do papel do Estado 
no financiamento das políticas para a agricultura familiar na atual conjuntura.

Umas mulheres conseguiram. Têm projeto e um grupo grande de mulheres 
aqui no Assentamento administra o PAA. Que produz e entrega. É tudo no 
nome dela... E pra você vender via cooperativa, tem que ser sócio da coope-
rativa. Várias mulheres são sócias, e isso anima, porque daí não é uma dis-
puta do homem com a mulher. Daí tem que ser trabalhada uma questão 
de gênero, direitos e deveres iguais. Tanto o homem quanto a mulher pro-
duz, tanto o homem quanto a mulher tem que entregar e também receber. 
Produz e gerencia a renda. Isso é muito bom, não é uma disputa, porque o 
homem acha que tem que mandar em tudo. Não! Hoje no Assentamento 
tá bem melhor, muito melhor... Porque daí animou né, das mulheres tam-
bém fazer os projetos. Porque elas já trabalhavam nas hortas só que até en-
tão não tinha se valorizado tanto que podia se dar uma geração de renda 
maior com a agroecologia também dentro do certificado (Maria, assenta-
da, entrevista, 02/12/2017).

No Assentamento, várias mulheres, como também as/os jovens, possuem a 
própria certificação agroecológica, até porque faz parte do estatuto da Coope-
rativa. “Até que as mulheres se inseriram mais no processo da agroecologia do 
que no convencional... Elas participam mais, tem sua própria renda. Na Coo-
perativa as mulheres têm projetos” (Sandra, professora assentada, entrevista, 
12/12/2017). A inserção da mulher nos processos de produção agroecológica 
é diferenciada da convencional, conforme nos relata Priscila (agrônoma flores- C
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tal assentada, coordenadora do Coletivo de Mulheres e do Setor de Gênero no 
MST do Paraná, entrevista 11/07/2018).

A agroecologia ajuda muito. As companheiras que constroem sua autono-
mia financeira já se colocam diferente numa relação. Ela tem possibilidade 
de debater certas coisas porque não está dependente do companheiro. Na 
agricultura convencional a gente vê que geralmente é mais masculinizada. 
É o homem que vai lá, que decide, contrata o trator, colhe e faz e a mulher 
fica mais com as tarefas domésticas. A agroecologia começa mexer com es-
tas relações. A família inteira trabalha. O trabalho da companheira ganha 
outra importância na agroecologia e com isto permite também as transfor-
mações nas relações desta família, do casal. Primeiro ela precisa conquistar 
a sua autonomia financeira para ela fazer este debate com mais igualdade.

A inserção e o protagonismo das mulheres na produção agroecológica têm 
contribuído para a transformação de assimetrias de gênero presentes no terri-
tório do assentamento, assim como para seu empoderamento. Isso é compreen-
dido por Batliwala (1997) como um processo que possibilita modificar o poder 
social simultaneamente em três dimensões: pela mudança da ideologia que jus-
tifica a desigualdade social; pela transformação do padrão de acesso e controle 
sobre os recursos econômicos, naturais e intelectuais; e pela alteração das ins-
tituições e estruturas que reforçam e reproduzem o poder estrutural existente. 
Pesquisa de María Guevara e Walter Wesz Junior (2012) realizada no Assen-
tamento Contestado demostra que as práticas agroecológicas, resultantes da 
interação de diversos conhecimentos, geram processos de inclusão social das 
trabalhadoras rurais nas principais decisões no âmbito familiar e comunitário, 
o que pode facilitar o empoderamento ao descontruir a cultura que naturaliza
as normas e os papéis tradicionalmente vinculados às mulheres.

A AGROECOLOGIA E O FEMINISMO CAMPONÊS E POPULAR

Considerando o contexto acima colocado salienta-se a importância da 
perspectiva feminista para que a formação agroecológica possa contribuir para 
transformar o modelo de desenvolvimento do campo, assim como modificar 
as relações de trabalho, construídas a partir de regimes patriarcais de gêne-
ro (WALBY, 1997; JACOBS, 2010). Como estas relações estão enraizadas C
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na cultura e na economia, a perspectiva feminista torna-se essencial para que 
a agroecologia não reproduza as desigualdades e hierarquias de gênero his-
toricamente presentes na organização familiar camponesa, nas comunidades 
e nos próprios movimentos sociais. Isso implica no reconhecimento de que 
“las mujeres tenemos que tener las mismas oportunidades que los varones, 
dentro del hogar, la escuela, la parcela productiva y dentro de las institucio-
nes” (VIDAL, 2017, p. 3).

A implementação da agroecologia no contexto da agricultura camponesa 
tem nas mulheres o seu principal protagonista. Historicamente, as atividades 
agrícolas das mulheres já desempenharam um papel importante nas economias 
camponesas, garantindo a soberania e a biodiversidade alimentar (FARIA, 2009). 
Foram elas que construíram o que hoje chamamos de agroecologia. E o mais 
importante é que “fue su resistencia la que garantizó la existencia de diversidad 
de semillas y prácticas que hoy en día permiten que estemos aquí y que de otra 
forma, se hubieran perdido por el avance de la ‘revolución verde” (GT de Mu-
lheres da ANA, 2015, p. 75).

Um dado significativo demonstrado por Siliprandi (2013), a partir da fala 
dos técnicos que acompanham as unidades de produção, é que os processos de 
transformação das propriedades rurais em sistemas sustentáveis e agroecológicos 
geralmente são iniciados pelas mulheres. Os homens, de modo geral, aderem a 
essa forma de produção após verificarem a rentabilidade econômica, principal 
fonte de renda familiar, em muitos casos, como também o é no Assentamento 
Contestado, conforme dados da pesquisa. Isso pode ser percebido claramente 
na produção do leite, como das hortas, que são espaços ocupados historicamente 
pelas mulheres para a produção de subsistência. “Aqui no Assentamento come-
çou das mulheres e depois que eles viram que deu renda, os homens participa-
ram muito mais até” (Ana Paula, filha de assentados, entrevista, 12/12/2017).

A mulher produzia na horta, produzia verdura, então os homens não se en-
volviam muito, porque isso era coisinha né, coisinha para mulher (...). De-
pois começou né, começou a aumentar a horta e começou a ter renda, a ter 
os projetos e a gente conseguir vender melhor as verduras, começou a en-
trar uma renda melhor e os homens começaram a se envolver, porque isso 
dá dinheiro. Porque muitas famílias faziam, enchiam quase todo o lote de 
soja ou milho, quando iam vender, às vezes não chegava a pagar o finan- C
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ciamento que pegavam do banco e as mulheres com um cantinho de horta 
tiravam o sustento (...) da venda de verdura. Então foi quando os homens 
começaram a se envolver, porque (...) dá dinheiro mais rápido, mais fácil né 
(Antônia, assentada, entrevista, 28/04/2018).
O que fez o homem ir pra horta? Os projetos PAA e PNAE, que são os 
projetos do governo. E daí então se a mulher sempre teve na horta e não só 
na horta, em tudo na roça. A maior parte das mulheres... Então daí assim, 
com os projetos se abriu o interesse dos homens em fazer parte da horta e 
aumentar a horta, porque que daí, dentro do projeto se exige uma varieda-
de de produção (...). As hortas aumentaram muito depois desses progra-
mas que o homem viu que dá renda (...). Tem família que é o homem e a 
mulher, é tranquilo, mas tem família que é mais o homem ainda (Maria, as-
sentada, entrevista, 02/12/2017).

As falas acima revelam que os homens aderem às hortas quando elas se 
tornam rentáveis. Além disso, em muitos casos, passam a assumir o controle do 
processo de planejamento e comercialização da produção. Esta prática está re-
lacionada à logica de que “o poder sobre as decisões que afetam a família en-
quanto unidade de produção e também enquanto núcleo de convivência cabe 
aos homens, assim como a representação da família no mundo público” (SILI-
PRANDI, 2013, p. 332).  Pesquisa de Rezende no Assentamento Contesta-
do, sobre o Diálogo de Saberes no Encontro de Culturas, na ELAA, constata 
o quanto as assimetrias de gênero na família, a partir da cultura patriarcal, im-
põem limites para que as mulheres reconheçam o seu saber agroecológico e, so-
bretudo, o afirmem no trabalho produtivo. A pesquisadora também relata o caso
de mãe e filha que produziam de forma agroecológica, dominavam a técnica,
mas a abandonaram após a chegada de um filho e irmão no lote, e que passa a
coordenar a propriedade e, assim, a família voltou a produzir de forma conven-
cional. A professora Sandra, em entrevista (12/12/2017) relata que há casos no
Assentamento em que a mulher trabalha de forma agroecológica, tem certifi-
cação, e seu marido produz de forma convencional.

Um elemento significativo destacado pelas mulheres do campo é a visi-
bilidade de seu trabalho, de seu conhecimento e de sua participação na econo-
mia camponesa, fundamental para assegurar a soberania alimentar, reduzir os 
riscos da pobreza, em função da valorização do bem-estar da família e viabili-
zar a manutenção da biodiversidade (DEERE; LEÓN, 2001; FARIA, 2009; 
CAMPOS, 2011; ESMERALDO, 2013). O fato de as mulheres terem assu-C
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mindo para si os temas da agroecologia tem colaborado para que os movimentos 
sociais rurais comecem a reconhecer sua contribuição na economia campone-
sa. Neste sentido, afirma-se que a sua participação nos processos de produção 
e formação agroecológica amplia seu capital cultural e político para disseminar 
as práticas agroecológicas num contexto de avanço do agronegócio no campo, 
ao mesmo tempo em que as empodera para se colocarem como produtoras de 
alimentos e de conhecimentos numa realidade demarcada pelos regimes pa-
triarcais de gênero. No entanto, Vidal (2017) enfatiza que a agroecologia re-
conhece apenas parcialmente as mulheres que dela participam. “Destaca su rol 
como productora y guardiana de la semilla, pero no cuestiona la división sexual 
del trabajo en el hogar y en la unidad productiva, como tampoco las jerarquías 
de género dentro de las instituciones.” 

A que mais trabalha é a mulher. Tem homens que trabalham em casa e na 
roça, mas hoje as mulheres ainda fazem muito isso tudo, vai pra roça, vem 
e trabalha em casa. Só que o trabalho da casa é um problema, porque não é 
considerado como trabalho. Esse é um grande problema do mundo (Ma-
ria, assentada, entrevista, 12/12/2017). 

As jovens também reconhecem a seu tempo o quanto tem sido difícil me-
xer com os padrões hegemônicos da divisão sexual do trabalho. Em entrevis-
ta afirma-se: “A mulher foi para a roça, mas o homem não veio para dentro de 
casa... A mulher trabalha na casa, a mulher trabalha na roça, a mulher cuida do 
filho, mas o homem não vem para dentro. Ainda é bem difícil isso” (Ana Ga-
briela, jovem assentada, estudante do Ensino Médio, entrevista, 12/12/2017). 
No entanto, a jovem reconhece que aqueles “que foram fazer curso fora ou que 
participaram das formações, já mudaram um pouquinho”. 

Destaca-se aí não somente uma divisão de tarefas, mas acima de tudo, uma 
hierarquização do trabalho e de seu valor social a partir de um sistema biná-
rio de sexo/gênero, onde a oposição entre casa e roçado, trabalho reprodutivo e 
produtivo também define as responsabilidades de cada membro da organiza-
ção familiar, assim como as esferas de autoridade (HEREDIA, 1979). Quan-
do a gente diz que sem feminismo não há agroecologia é muito nesse sentido 
de romper com essa hierarquia que privilegia os homens em relação à gente e, 
também, dos companheiros assumirem a responsabilidade pelo cuidado da vida C
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(Ana Karoline, Estudante do Curso de Tecnólogo em Agroecologia, entrevis-
ta, 11/07/2018). A professora Sandra destaca a desvalorização que ocorre com 
o trabalho do cuidado e dos serviços e que é preciso “compreender que a crian-
ça é importante, que os serviços são importantes, porque isto constrói a gente,
que isto faz parte da vida” (entrevista, 12/12/2017). Ela afirma que as mulheres
geralmente enxergam “todas as dimensões da vida... e esse machismo que está
na sociedade não valoriza isso”.

Transformar essas estruturas implica re-significar o próprio valor social 
do trabalho. Coloca-se aí, portanto, o desafio de politizar o cotidiano, o espa-
ço de preparação e de distribuição dos alimentos, assim como de visibilizar o 
papel da mulher no processo produtivo. Magdalena de León (2005) enfatiza o 
caráter econômico da reprodução e a produção de alimentos para o autocon-
sumo como uma atividade produtiva. Neste sentido, Vidal (2017, p. 3), destaca 
que os projetos e políticas agroecológicas devem incluir as demandas do femi-
nismo: “representación de las mujeres como un colectivo heterogéneo, partici-
pación con toma de decisiones, igualdad de oportunidades y la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres”. 

As mulheres camponesas na América Latina e, particularmente, no Bra-
sil afirmam que “Sem feminismo não há agroecologia”. Este stogan, construído 
pelo Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroeco-
logia (GT Mulheres da ANA), é (re)afirmado no III Encontro Nacional de 
Agroecologia, em 2014, Juazeiro, no estado da Bahia. Elas argumentam que o 
desenvolvimento de uma agroecologia transformadora com justiça social e am-
biental não será alcançado sem uma luta feminista. Em suas lutas cotidianas 
afirmam este lema por compreenderem que a construção da agroecologia im-
plica uma visão ética de justiça social e ambiental, que pressupõe a divisão do 
trabalho doméstico e de cuidados e da gestão da produção, bem como o res-
peito e a igualdade nas oportunidades e decisões. Isso implica a “garantia do 
direito das mulheres à plena participação da vida social e política em suas co-
munidades, bem como a garantia de seu acesso à terra, à água, às sementes e às 
condições de produção e comercialização com autonomia e liberdade” (Carta 
Política do III ENA, 2014).

Para o GT de mulheres da ANA (2018), o feminismo e a agroecologia 
fazem parte da construção de um mesmo projeto de transformação da socie-C
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dade envolvendo a soberania dos povos sobre seus territórios, a promoção e 
o consumo de alimentos saudáveis e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do
trabalho, do conhecimento e da contribuição econômica das mulheres para
a sustentabilidade da vida, bem como a promoção da autonomia, da igual-
dade e da liberdade. A autonomia das mulheres sobre suas vidas, seus corpos
e seu trabalho requer de forma simultânea e articulada o enfrentamento ao
capitalismo, ao patriarcado e ao racismo. “Então eu acho que o feminismo é
isso, a mulher tomar conta do seu corpo, tomar poder sobre ele, e não a so-
ciedade, porque é isso, hoje em dia a sociedade que toma conta do corpo das
mulheres” (Ana Paula, filha de assentados, entrevista, 12/12/2017). Para a jo-
vem, a agroecologia possibilita “uma forma de poder às mulheres. Elas têm
voz e são ouvidas. Não dá pra dizer assim que sempre as mulheres são ouvi-
das, porque querendo ou não tem o maldito machismo também, por conta
da questão histórica”.

A gente discute o feminismo e discute a vida. A luta por direitos. Construir 
relações diferentes com a natureza e relações entre os seres humanos. Cons-
truir este processo diferente de olhar para o mundo, para as pessoas, para as 
relações. É luta. Luta por relações diferentes (Sandra, professora Assenta-
da, entrevista, 12/12/2017). 

Em suas lutas, as mulheres do campo da Via Campesina da América La-
tina vêm construindo um feminismo campesino e popular, desde baixo, a partir de 
suas demandas e lutas, de forma coletiva. É um feminismo que contribui para a 
proposição de um modelo de desenvolvimento do campo e de agricultura cam-
ponesa que combine questões ecológicas, de soberania alimentar, com a bandei-
ra histórica da igualdade de gênero, inaugurada pelo movimento feminista. Elas 
defendem um feminismo pautado no modo de ser, de viver e produzir dos povos 
do campo. Um feminismo que fortalece as experiências das mulheres do cam-
po e reconhece seu papel na economia camponesa (SCHWENDLER, 2017a).

O feminismo que elas buscam construir é um que agregue a diversidade 
de representações de mulheres do campo (campesinas, indígenas e afrodescen-
dentes) e as diversas cosmovisões que expressa. É um que defenda uma nova 
relação dos seres humanos entre si e destes com a natureza; relação esta que se 
perdeu com a entrada do capitalismo no campo. Na construção do feminismo C
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camponês e popular, as mulheres da CLOC/Via Campesina têm reconhecido 
o capital, o gênero e a raça como os principais eixos que compõem o sistema
de exploração e dominação das mulheres, sobretudo das campesinas, indígenas
e negras (VIA CAMPESINA, 2018). Para elas, o patriarcado, o sexismo, o ra-
cismo e a discriminação de classe são uma parte integral da violência estrutu-
ral do capitalismo (VIA CAMPESINA, 2017b). Uma violência que perpassa
o cotidiano das populações que vivem no campo.

Em sua pauta de luta, elas trazem a necessidade de romper com as hierar-
quias de poder que se sustentam na cultura patriarcal, no espaço familiar, co-
munitário e das organizações e movimentos sociais do campo, onde o homem 
se assume como o chefe da família. Ele “que toma las decisiones, el que defi-
ne qué hacer y el que recibe y gestiona la compensación económica, cuando es 
toda la familia la que hace el trabajo productivo y las mujeres, además, también 
el trabajo reproductivo” (VIA CAMPESINA, 2018, s/p). Elas trazem a de-
manda de que este trabalho do cuidado, das crianças e dos idosos, da alimenta-
ção, da manutenção da casa, chamado trabalho reprodutivo, seja assumido em 
conjunto. Considerando a importância do trabalho das mulheres na economia 
camponesa, elas pautam a necessária valorização do seu trabalho no âmbito do 
produtivo, visto geralmente como ajuda, como menos importante. Elas tam-
bém destacam neste processo os saberes sociais historicamente acumulados no 
processo da reprodução das sementes, do uso das plantas medicinais, na pro-
dução da cadeia alimentar, que contribui na sobrevivência e r-existência6 da fa-
mília camponesa. 

Este feminismo camponês e popular, construído a partir da luta e da re-
sistência das mulheres do campo da América Latina, pode ser compreendido 
também no contexto das teorizações latino-americanas que destacam as re-
sistências históricas ao invés de “pensar o sistema global capitalista colonial 
como exitoso em todos os sentidos na destruição dos povos, relações, sabe-
res e economias” (LUGONES, 2014, p. 942). Nesta perspectiva, “o feminis-
mo não fornece apenas uma narrativa da opressão de mulheres. Vai além da 

6 Este conceito, cunhado por Carlos Walter Porto-Gonçalves (2006), mostra que os/as camponeses/as 
continuam existindo no campo por meio da reinvenção das suas práticas e territórios, assim como de suas 
lutas sociais. Mais do que a resistência coletiva, as pessoas r-existem pelo simples fato de continuarem 
existindo enquanto campesinato. C
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opressão ao fornecer materiais que permitem às mulheres compreender sua 
situação sem sucumbir a ela” (LUGONES, 2014, p. 940). O feminismo cam-
ponês e popular tem sido desenvolvido a partir do protagonismo das mu-
lheres da América Latina, organizadas como CLOC-Via campesina. É um 
feminismo com identidade própria, a camponesa, a partir da construção co-
letiva (popular). É um feminismo que vem do campo, a partir da luta da clas-
se trabalhadora, campesina.

Este conceito está sendo formulado nos encontros da Via Campesina, do 
Movimento Sem Terra.  Mas nem todas as companheiras, principalmente 
da base, se apropriaram deste debate mais teórico. Aos poucos nos espaços 
de formação nós estamos levando este conteúdo do feminismo, das relações 
de gênero... Nós camponesas nos reconhecemos num feminismo camponês e 
popular... que não se vê apartado das questões de classe, mas que olha tam-
bém para as especificidades da mulher do campo. É da classe trabalhadora 
do campo. Ai que a gente se liga à agroecologia (Priscila, agrônoma flores-
tal assentada, coordenadora do Coletivo de Mulheres e do Setor de Gêne-
ro no MST do Paraná, entrevista, 11/07/2018). 

A agenda do feminimo é assumida no IV Assembleia de Mulheres, no 
V Congresso da CLOC-Via Campesina, realizada em Quito, no Equador, 
a partir da consigna “sin feminismo no hay socialismo”. O momento his-
tórico que vive o continente da América Latina fez com que a VI Assem-
bleia das Mulheres, no VII Congresso da CLOC-Via Campesina, realizada 
em junho de 2019, em Havana, Cuba, assumisse uma consigna mais pro-
positiva “con feminismo contruimos socialismo”. Esta consigna é ratificada 
pelo VII Congresso que declara que: “El feminismo campesino y popular 
es parte de nuestro horizonte estratégico, fortalece la lucha campesina y la 
construcción del socialismo” (CLOC-LVC, 2019, s/p). A chilena Francisca 
Rodríguez Huerta (2019), da Asociación Nacional de Mujeres Rurales e In-
dígenas, ANAMURI, uma das fundadoras da CLOC/Via Campesina, afir-
ma que embora não haja um convencimento unânime de todo movimento 
social em torno desta concepção e diretriz política assumida nos congres-
sos, tem crescido o número de camponeses e de camponesas, bem como de 
mulheres indígenas que vêm validando este pensamento e lutando por “al-
canzar una sociedad entre iguales, una sociedad sin violencia, donde la ex- C
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clusión, la sumisión, la discriminación y la pobreza sean cosas del pasado y 
podamos vivir este paso por la vida en plenitud transitando por los cami-
nos del buen vivir” (HUERTA, 2019, p. 23).

A V Assembleia de Mulheres da Via Campesina internacional, no VII 
Congresso Internacional da Via Campesina, em Derio, no País Basco (Espa-
nha), em julho de 2017, traz uma síntese dos principais elementos que com-
põem o feminismo popular e camponês que vem sendo construído em nível 
local, nacional, continental e mundial a partir do protagonismo das mulhe-
res do campo. 

Estamos construyendo un feminismo que surge de nuestra identidad cam-
pesina y popular como un aporte a nuestras organizaciones y a los procesos 
de emancipación social de hombres y mujeres.
El feminismo que planteamos reconoce nuestra diversidad cultural y las muy 
diferentes condiciones que enfrentamos en cada región, país y localidad; lo 
construimos desde las luchas cotidianas que desarrollamos las mujeres en 
todo el planeta, por nuestra autonomía, por transformaciones sociales, por 
la defensa y protección de la agricultura campesina, por la soberanía ali-
mentaria. Y es allí donde emergerán la mujer y el hombre nuevos en nue-
vas relaciones de género basadas en la igualdad, el respeto, cooperación y 
reconocimiento mutuos.
Este feminismo es transformador, insumiso y autónomo, lo construimos 
colectivamente en la reflexión y en las acciones concretas contra el capital 
y el patriarcado, es solidario con las luchas de todas las mujeres y los pue-
blos que luchan.
Este feminismo debe también alimentarse con procesos de formación femi-
nista para nosotras y para todas nuestras organizaciones. Nuestros movimien-
tos deben garantizar espacios propios de mujeres donde podamos fortalecer 
nuestra autonomía solidariamente (VIA CAMPESINA, 2017a, s/n). 

A luta feminista das mulheres e sua experiência histórica na agricultura a 
partir dos princípios da agroecologia têm contribuído para que elas construam 
o paradigma da soberania alimentar com justiça de gênero, a partir do femi-
nismo camponês e popular. Sua defesa é pelo direito à soberania alimentar, do
território e do corpo. Assegurar uma participação efetiva das mulheres nos es-
paços da família, na comunidade, nos movimentos sociais e nas políticas pú-
blicas implica, contudo, uma profunda transformação na política econômica e
cultural (VIA CAMPESINA, 2017a, s/n).C
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CONCLUSÕES

O presente estudo problematizou as questões de gênero no contexto do 
campo que permeia a produção agroecológica, tendo como referência a expe-
riência do Assentamento Contestado, no município da Lapa, Paraná, Brasil. 
Trouxe a ressignificação do próprio conceito de agroecologia forjado na luta 
pela sua materialização, com destaque para o olhar das mulheres camponesas. 

O estudo evidencia que o Assentamento se constitui nesta matriz a par-
tir de uma diretriz política do MST, assim como do fortalecimento da educa-
ção agroecológica em seu território. As mulheres têm um papel significativo 
neste processo em função de seu papel histórico como protagonistas de prá-
ticas agroecológicas. As hierarquias de gênero se evidenciam nesta construção 
em função dos regimes patriarcais de gênero presentes na cultura camponesa. 
No entanto, os dados da pesquisa empírica revelam que a agroecologia tem 
contribuído para o empoderamento das mulheres no enfrentamento dessas 
desigualdades. A formação, a organização coletiva e a renda tiveram desta-
que neste processo. 

O estudo também infere que uma das maiores desigualdades a serem en-
frentadas passa pelo reconhecimento do trabalho doméstico e do cuidado como 
espaços de trabalho a serem assumidos de forma colaborativa entre homens e 
mulheres. Além deste elemento, a perspectiva feminista assumida pelas mu-
lheres da Via Campesina, e em específico, do Assentamento Contestado, traz 
para a agenda do movimento social a necessidade de pautar o reconhecimento 
do trabalho produtivo, a autonomia política, econômica e pessoal das mulhe-
res camponesas. Neste sentido, o lema “Sem Feminismo não há agroecologia”, 
permeia a luta das mulheres assentadas, das jovens no contexto da Via Cam-
pesina e na especificidade do próprio Assentamento. Este lema está na agenda 
da luta política, produtiva e de gênero destas mulheres, embora não necessaria-
mente com esta terminologia.

RESUMO: O protagonismo das mulheres camponesas é visível nos movimen-
tos sociais.  Seu lema de que “Sem feminismo não há agroecologia” traz para o 
debate um projeto contra-hegemônico, de resistência camponesa e, ao mesmo 
tempo, de enfrentamento das estruturas e práticas patriarcais. Sua atuação his- C
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tórica na agricultura, com ênfase na produção do alimento saudável, tem sido 
crucial para a defesa da agroecologia e da soberania alimentar com justiça de 
gênero. Este capítulo busca problematizar as questões de gênero que permeiam 
a produção agroecológica, tendo como referência a experiência do Assenta-
mento Contestado, no município da Lapa, Paraná, Brasil, onde mais de 50 por 
cento das famílias assentadas produzem a partir desta matriz produtiva. Deste 
modo, busca-se discutir a importância da perspectiva feminista assumida pelas 
mulheres da Via Campesina, que trazem para a agenda do movimento social a 
necessidade de pautar, além do reconhecimento do trabalho produtivo, a auto-
nomia política, econômica e pessoal das mulheres camponesas.  

Palavras-Chave: Agroecologia. Feminismo. Campesinato.
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CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES Y VIOLENCIA *
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L os conflitos socioambientales y las resistencias de los actores sociales que 
les son implícitos constituyen parte inherente al escenario de expansión 

global del capitalismo en su fase neoliberal. Los impactos de la mercantiliza-
ción de la naturaleza son más expresivos en aquellos espacios ricos en bienes 
que el capital historicamente convirtió en recursos necesarios a su reproduc-
ción ampliada.

Las prácticas de la agropecuária extensiva, el agronegócio, la minería, la 
explotación forestal, las grandes obras hidroeléctricas y de infraestructura vial 
tienen consecuencias desvastadoras para la biodiversidad en su totalidad, in-
cluyendo los pueblos tradicionales, indígenas y campesinos; provocan despla-
zamientos forzados, destruyen los modos y medios de vida rural, contaminan 
las fuentes de agua, los suelos y el aire. Más, estos procesos no se dan sin que 
los actores sociales no expresen sus resistencias en un campo de correlación de 
fuerzas desiguales, nutridos por factores políticos y culturales conservadores, tal 
como historicamente se evidencia en el espacio agrario de Brasil (FERNAN-
DES, 1972; WANDERLEY, 2011).
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En las últimas décadas la Amazonia concentra según estadísticas naciona-
les las mayores expresividades de los conflictos que genera la cuestión agraria en 
Brasil, así como sus expresiones de resistencia en la defensa del territorio y sus 
bienes. El registro realizado por Comisión Pastoral da Terra (CPT) identificó 
que el 57% das ocurrencias de conflictos en el campo y el 79% de los “asesina-
tos” ocurridos en todo el Brasil, en 2016, se concentraban en este territorio (CPT, 
2017, p. 107-109). Para esta organización los asesinatos ocurridos en el campo, 
en 2017, són marcados por la elevada crueldad contra los campesinos, pues las 
masacres ocurridas fueron bárbaras (cuerpos degollados, carbonizados, desfigura-
dos...). Son prácticas de terror ejercidas por latifundistas, pistoleros, milicias, más 
también por la bancada ruralista del congreso brasileño y por jueces apegados a 
la propriedad privada y hasta por el Estado (CPT, 2018, p. 3; DUPRAT, 2018).

Del análisis de las estadísticas registradas por la Comisión Pastoral de la 
Tierra y de los multiples estudios realizados sobre el tema se deduce que el cre-
cimiento exponencial de los conflictos y su apéndice, la violencia se acrecentan 
en la misma medida que la tierra, el agua y otras riquezas del subsuelo comien-
zan a ser valoralizadas por capital trasnacional, entonces un territorio como el 
que comprende el sudeste del Pará resulta estratégico en la geopolítica mun-
dial, caldo de cultivo para la reconcentración de la tierra en función de intere-
ses globales con la anuencia del Estado y las elites locales. Estos procesos son 
operados a la sombra del poder, cuyos ejemplos se encuentran siempre en las 
narrativas de los actores sociales involucrados, revelando sus cuestionamientos 
sobre la democracia en un contexto en que cercenan sus derechos al territorio.

Los conflictos socioambientales en el sudeste del Pará están siendo com-
preendidos en este estudio como los conflictos que genera la cuestión agraria, 
el agua, los bienes de sus bosques y los generados por la minería que envuelven 
en sí mismos las resistencias de los actores sociales contra el proceso de destruc-
ción de sus territorios y sus modos de vida.  Son conflictos marcados por ase-
sinatos crueles, como fue el caso de la massacre de Pau D’arco, en Pará, cuyas 
características imprimen situaciones de terror permanente, prácticas que limi-
tam el reconocimento de derechos humanos, y por tanto, la construcción de la 
democracia, tan necesaria para el desarrollo de una nación.

El objetivo del texto es reflexionar sobre las dinámicas socioterritoriales 
que envuelven los conflictos socioambientales y las luchas de una multiplici- C
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dad de actores sociales en defensa de sus derechos.  La metodologia seguida se 
deriva de la experiencia del trabajo de campo de las autoras observadoras di-
rectas del contexto de estudio, la realización de entrevistas1, la lectura e inter-
pretación de textos y el análisis de las estadísticas sobre conflictos en el campo 
realizado por la CPT.

Estructurado en tres tópicos, el texto inicia reflexionando sobre el terri-
torio como campo de conflicto socioambiental, donde se abordan las cuestio-
nes teóricas-conceptuales que lo sustentan. La segunda parte analiza la relación 
entre la cuestión agraria, el programa desarrollista propuesto por el Estado y el 
conflicto socioambiental. En la tercera se discute sobre los conflitos socioam-
bientales generados por la propuesta “desarrollo” de la trasnacional Vale S. A. y 
la lucha de los actores sociales, entre ellos las mujeres. Lo que nos permitió dis-
cutir por qué estas situaciónes son también una cuestión feminista, para luego 
arribar a determinadas conclusiones.

EL TERRITORIO COMO CAMPO DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

Desde el punto de vista teórico conceptual estamos entendiendo el terri-
torio como campo social de conflictos por el poder que instituye la violencia, 
la exclusión, la desigualdad y que se expresan, en el caso del sudeste del Pará 
como procesos continuos de lucha por la acceso y apropiación, desapropiación, 
y reapropiación de ese espacio de relaciones de poder, puesto que:

Assiste-se atualmente à implementação de políticas de “reorganização de 
espaços e territórios” que não são um produto mecânico da expansão gra-
dual das trocas, mas sim, o efeito de uma ação de Estado deliberadamen-
te protecionista, voltada para a reestruturação de mercados, disciplinando 
a comercialização da terra e dos recursos florestais e do subsolo (ALMEI-
DA, 2010, p. 63).

Esa acción política y económica de dominación no propicia la apertura de 
un espacio de diálogo con los sujetos que viven en el territorio, a medida que lo 

1 Preservamos la identidad de la autoría de algunas narrativas aquí citadas, siendo ellas referidas por letras 
del alfabeto.C
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disciplina y lo controla para fines de obtención de lucro como valor hegemóni-
co fundamental, desconsiderando sus prácticas productivas y su reproducción 
social, como expone un morador de un área afectada por la actividad minera 
“Quando a gente começou a plantar um feijãozinho, uma mandioquinha, veio 
à ordem Federal, é para tirar esse povo todo dai” (MORADOR A, 2014). En 
ese sentido, la acción política del Estado como orden hegemónica, promueve 
la desterritorialización de esos sujetos y distancia la construcción de prácticas 
democráticas de ocupación del espacio con reconocimiento de sus derechos.

 Las disparidades económicas promovidas por la lógica del lucro, además 
de generar violencias físicas y simbólicas están en la génesis de los conflictos 
por la tierra y de la violencia que ella promueve, al tornar insustentable la vida 
social, económica y ambiental de las poblaciones del campo, tal como ocurrió 
por ejemplo, a finales de 2017, con el séptimo desalojo vivido por campesinos 
acampados en la Hacienda Landy, en el sudeste paraense, que tuvieron, más 
una vez, sus sueños, proyectos y esperanzas interumpidos con la expropiación 
de su territorio (SILVA JUNIOR et al., 2018).

Para Fernandes (2005) “el territorio es el espacio apropiado por una de-
terminada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma 
poder”. Estamos entendiendo el territorio como construcción social, donde los 
intereses y las fuerzas de agentes económicos y actores políticos pueden gene-
rar un tejido de relaciones substancialmente diferentes, en el ámbito político, 
productivo, administrativo, ecológico, mercantil y cultural. Se trata de un espa-
cio de carácter y sentido político de amplias posibilidades analíticas.

Teniendo en cuenta el carácter multidimensional del concepto territo-
rio nuestra reflexión considera relevante su dimensión económica que permite 
analizar la diversidad de intereses en juego y su dimensión simbólica que re-
fiere a un proceso de reapropiación del territorio a partir de la inclusión social, 
los valores y saberes históricamente acumulados en la memoria colectiva que se 
actualiza en la dinámica propia de las prácticas cotidianas: pescar, plantar, co-
sechar, realizar sus prácticas religiosas y pedagógicas.

Vale resaltar que, la dimensión simbólica del territorio resulta de la incorpo-
ración de las representaciones de los actores sobre sus espacios, costumbres, valores, 
afirmación identitaria, modo de vida, que dependen de los recursos objetivamen-
te disponibles y de su competencia y disposición para utilizarlos (BOURDIEU, C
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1989). Representaciones esas que, se operan en el territorio a medida que los actores 
concernidos hacen referencia a espacios y medidas no puramente físicos, como por 
ejemplo, el espacio de los tiempos inmemoriales de los indios, los espacios míticos 
y sagrados en los bosques, en los ríos y en la tierra que son protegidos por los cam-
pesinos, pues ellos tienen sentidos prácticos en la vida colectiva, sea para la obten-
ción de una cosecha próspera, sea para obtener productos para sus rituales de cura 
y protección. El valor atribuido a la naturaleza se diferencia de aquella racionalidad 
económica utilitarista volcada al lucro, su significado está en la relación indisociable 
entre los seres humanos y la naturaleza que envuelve necesidades e cuidado, pues 
en ella están los bienes necesarios a su vida y, por tanto, precisan ser preservados.

Esa perspectiva nos moviliza al uso de la dimensión ambiental, en tanto, 
actores sociales como las mujeres luchan y resisten a la hegemonía del modelo 
pecuario depredador de los bosques, a los intereses de los traficantes de madera, 
y ello es a escala local y familiar en la gestión ambiental de sus espacios de los 
que depende su sobrevivencia, sin dejar de tener en cuenta la dimensión polí-
tica desde las relaciones de poder inherentes a todo el tejido social. Dimensio-
nes estas analizadas por Haesbaert (1997).

Además, analizamos que en los procesos construidos socialmente sobre 
un espacio apropiado, se articulan relaciones de poder y sus respectivas luchas e 
resistencias que actuarán como “micropoderes”. En este sentido usamos el con-
cepto territorio desde las perspectivas dadas por Raffestin (1993), Haesbaert 
(1997) e Saquet (2003). La perspectiva seguida por estos autores resultan váli-
das para comprender los procesos desterritorialización, reterritorialización, y la 
interacción de los agentes sociales y económicos cuyas estrategias de resisten-
cias tienen como objetivo modificar las estructuras de dominación a nivel mi-
cro, reterritorializando el espacio desde lo social, económico y cultural.

En esa perspectiva usamos aquí la reflexión de Silva Junior et al. (2018) 
sobre lo que representa la práctica de desterritorialización por desalojo, para los 
acampados del antiguo castañal Hacienda Landy, que desde 1997, enfrentan las 
decisiones judiciales de despejo en favor de los latifundistas:

Além disso, trata-se do enfrentamento à violência a que são seguidamente 
submetidos, nos sucessivos despejos determinados em favor de fazendeiros 
cuja propriedade da terra é extremamente frágil do ponto de vista jurídico 
(SILVA JUNIOR et al., 2018, p. 8).
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Aún en condiciones violentas los acampados, hombres, mujeres, niñas y 
niños, permanecen en los territorios, en sus espacios de reproducción de la vida, 
pues es en ellos que aseguran los medios de su reproducción económica y so-
cial. Así, sus justificativas para enfrentar a grupos poderosos, aquellos que se 
autodenominan propietarios de los territorios ocupados se derivan de su con-
dición de existencia social e identitaria, en un contexto marcado por la expro-
piación y por una profunda violencia (MARTINS, 2016). 

Así, consideramos que el espacio rural amazónico presenta cambios sig-
nificativos operados por actores, históricamente excluidos del “desarrollo”, que 
en movimientos sociales friccionan las estructuras sociales al denunciar las for-
mas arcaicas de dominación de las fuerzas hegemónicas, las empresas capita-
listas, las élites locales y el Estado (WANDERLEY, 2011). Esos movimientos 
sociales colocan en relieve los diferentes territorios en disputa, demostrando 
que los conflictos socioambientais envuelven la complejidad de la vida en so-
ciedad en la contemporaneidad, en la cual ni todos los actores tienen acceso o 
comparten en igualdad de los mismos bienes, puesto que eso depende de sus 
posiciones y disposiciones en ese territorio, resultado del monto de capitales 
movilizados por ellos (BOURDIEU, 1989).

Uno de los capitales movilizados por los pueblos del campo es el cultu-
ral-simbólico fuertemente presente en su vida cotidiana y que da substancia a 
su permanente lucha por la tierra, los bosques, el agua y el territorio, configu-
rándose como la forma por la cual refieren su autonomía y su emancipación, 
en cuanto sujetos colectivos cuyas identidades diversas se materializan en sus 
movimientos de lucha contra la dominación hegemónica de la cultura de ex-
plotación de la naturaleza para el lucro, o sea, con fin utilitarista (THOMAS, 
2010; LEF, 1995).  

Son ellos, los movimientos de las quebradoras de coco babaçu, de los pes-
cadores, de los impactados por la minería, de los trabajadores sin tierra, de las 
poblaciones extractivistas o recolectoras, de los afectados por las represas y  de 
los pueblos indígenas. Sus posiciones son en defensa de sus territorios, donde 
su cultura es ejercida y tiene legitimidad, permitiéndoles una cohesión social en 
constante transformación de acuerdo con sus experiencias de vida. En esa pers-
pectiva un trabajador rural del Campamento Planalto Serra Dourada, área en 
disputa con la empresa mineradora Vale, declara que lo que los une en el cam- C
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pamento es la lucha por la tierra, pues “só queremos fazer as roça, produzir o 
alimento [...], trabalhar na terra” (ACAMPADO B, 2016).

En esa misma lógica está la narrativa de un acampado de Grotão do Mu-
tum que se encuentra impedido de realizar la agricultura en territorio ocupado: 
“toda área que existe dentro do municipio de Canaã dos Carajás a Vale é dona 
do subsolo, então você não pode explorar […]. Ai, você não pode nem plantar, 
quanto mais explorar” (ACAMPADO C, 2018)2.

Los conflictos socioambientales se procesan a partir de las luchas por el  
acceso y apropiación de los bienes de la naturaleza que garantizan la vida de los 
pueblos de los bosques, de los pueblos de las aguas y de los pueblos del campo, 
sus lógicas distintas sobre esos bienes y la afirmación de una cultura que per-
cibe, siente y tiene a la naturaleza como extensión de su propia vida, por eso 
evocan la necesidad de su preservación con justificativas prácticas y simbólicas 
que se oponen a aquellas lógicas utilitaristas en que, incluso, el problema de la 
destrucción de la naturaleza es considerado como universal.

Ese carácter utilitarista y destructivo es así referido por un lider indígena:

[...] Também, a Vale corre o risco, me disseram, que corre risco por que 
(pausa) a Vale tem a tendência de só destruir destruir, não importa quem 
que vai comprar, mas por acausa só continua tirando o minério pra todo 
o pais e onde é que o índio vai viver? como é que o índio vai viver? e o
branco, que não tem condição, como vai viver? [...] então, corre um sério
risco pode a Vale um dia ser privado se suspende ninguém para, ai, vai
entender o que ta causando e ninguém vai comprar ferro, ninguém vai
mais poder comprar ouro, ai, pára! Ai, onde vai a Vale importar, adon-
de vai levar minério pra vender? (PAIARÉ, 2013, apud RIBEIRO JÚ-
NIOR, 2014, p. 69).

La reflexión de Bourdieu (1989) de que los conflictos constituyen la 
extensión de las prácticas sociales de los agentes sociales y que  las disputas 
trabadas entre esos agentes están relacionadas a sus posiciones y disposi-
ciones en el espacio social, pues dependen de los capitales movilizados, nos 
permite visualizar que, en el campo de las luchas por el territorio y por los 

2 Entrevista realizada por Santos (2018) com trabalhadores/as rurais acampados do Grotão do Mutum, em 
Canaã dos Carajás.C
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bienes de la naturaleza, existen lógicas culturales, políticas y ambientales 
diferenciadas por las cuales visualizamos el lugar de las poblaciones amazó-
nicas en la lucha por su territorio. Los conflictos socioambientales evocan 
el derecho a la vida, aspecto más profundo de lo que significa humanidad. 
La lucha objetiva y simbólica por el territorio carga en si ese sentido, que es 
también un sentido sobre el mundo, como destaca Silva Junior et al. (2018, 
p. 6): “A força e o sentido de vida de homens, mulheres e crianças campo-
nesas residem na indissociabilidade entre terra e trabalho” y, portanto, en
esas condiciones se puede compreender que la lucha por territorio es una
lucha por la vida, en el territorio pueden planear su futuro con la garantía
de su reproducción social.

El tratamiento analítico sobre las luchas sociales en la Amazonia, desde los 
años 90, reportan la lucha por la tierra como un derecho de la humanidad con-
tra las formas de violencia del Estado y del modelo de capitalismo que se im-
plementó en la Amazonia, dilacerador de la vida socioambiental (HEBETTE, 
2004; MARTINS, 1993, 2016). Así, los conflictos por la tierra y por el terri-
torio son también la expresión de la resistencia de las populaciones del campo 
contra el avance de un modelo cultural contemporáneo que permanentemente 
tenta separar a hombres y mujeres de su medio, aislándolos. Las luchas de re-
sistencia se colocan exactamente en oposición a ese proceso porque se niegan 
a someterse a ese tipo de dominación.

En este sentido, nos remitimos a Foucault (2001), para comprender que 
poder y resistencia son procesos que mutuamente implicados, envuelven las re-
laciones entre sujetos, constituyéndose de forma dispar y heterogénea, en cons-
tante transformación, una especie de microfísica, de micropoderes que atiende 
a los individuos - en la concreción de sus cuerpos - e penetra en lo cotidiano 
objetivo y subjetivo de producción y reproducción de sus acciones y que están 
diseminados en toda la estructura social.

Siguiendo a este autor entendemos que toda relación de poder posibilita 
acciones de resistencia como prácticas que fragmentan el poder e introducen 
modos de existencia alternativos, no dadas, sino también en el campo de las lu-
chas contra la sumisión de la subjetividad (FOUCAULT, 197?). Las resistencias 
no son exteriores, sino engendradas dentro de sus propias tramas de relaciones, 
donde él transita por los individuos (FOUCAULT, 1999), así: C
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O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 
que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está 
nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O 
poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os indivíduos não só 
circulam mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de sofrer sua 
ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros 
de transmissão. [...] O indivíduo é um efeito do poder e simultaneamente, 
ou pelo próprio fato de ser efeito, é seu centro de transmissão. O poder pas-
sa através do indivíduo que ele constituiu (FOUCAULT, 2004 p. 183-184).

En la perspectiva foucaultiana, las relaciones de poder, necesariamente ge-
neran siempre posibilidades de resistencia, de estrategias, de fugas que invier-
ten la situación del sujeto. La experiencia vivida, por ejemplo, por las mujeres 
en lo cotidiano, las estrategias que en este sentido diseñan en la apropiación y 
uso del territorio, crean nuevos relacionamientos que resinifican prácticas so-
cioproductivas apoyadas en principios de solidaridad como un posicionamiento 
emancipatorio frente al “assujeitamento” al modelo agropecuario y extrativis-
ta dominante. En ese resistir se construyen nuevas subjetividades, nuevas for-
mas de existir como sujetos colectivos que luchan por el reconocimiento de sus 
identidades y de sus derechos.

LA RELACIÓN ENTRE EL DESARROLLISMO, LA CUESTIÓN
AGRARIA Y LOS CONFLITOS SOCIOAMBIENTALES

Un análisis de lo que acontece en la actualidad en el sudeste del Pará, nos 
remite a un pasado reciente cuando se inicia la incorporación de la Amazo-
nia oriental a los mega proyectos nacionales para la modernización capitalista 
del Brasil en el marco de la dictadura militar, con la implantación del Progra-
ma Gran Carajás (PGC), en 19803. Otros se relacionan con la creación de in-
fraestructuras necesarias a la expansión del capital como la construcción de 
carreteras, ferrovías, puentes, hidroeléctricas, redes eléctricas, infraestructuras 
de servicios de todo tipo. Sin embargo, como muestra el detallado análisis rea-
lizado por Pereira (2013) la cuestión fundiaria y los conflictos en Pará se aden-

3 El PGC fue instituido por el Decreto Federal 1.813 y financiado por BID e G7 con programas siderúr-
gicos y energéticos (HALL, 1991).C
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tran en la primera  mitad del siglo XX con la venta  por el gobierno del Estado 
de  miles de hectáreas de tierras y la emisión títulos a favor de las élites locales 
y de grupos económicos, entre las que se destacan aquellos que venían explo-
tando la “castanha-do-pará”, lo que concentró la tierra en manos de familias 
como los Mutran, Azevedo, Moraes, Chamié, Miranda (EMMI, 1987), con la 
respectiva resistencia de los poseros4 que las trabajaban:  

[...] os conflitos pela terra, nas décadas de 1970 e 1980, no sul e sudeste do 
Pará, correram não apenas em razão da superposição de grandes proprie-
dades às posses de trabalhadores rurais. Mas, fundamentalmente, é preciso 
considerar também a disputa, ao mesmo tempo, entre trabalhadores rurais 
e empresários, comerciantes ou fazendeiros de outras regiões do país pela 
posse de uma mesma área de terra devoluta (PEREIRA, 2013, p. 49).

Con las acciones de una política desarrollista para la Amazonia, crecie-
ron los desplazamientos y las disputas por la tierra, así como los impactos am-
bientales.  Un análisis de estos procesos pueden encontrarse en (HÉBETTE, 
2004), quien señala que la apertura de importantes vías de comunicación como 
la Transamazónica, y otras como la PA-070 e PA-150, la construcción de la  Hi-
droeléctrica de Tucuruí, el Programa Gran Carajás, las políticas de colonización 
y el estímulo a la entrada del grande capital a través da concesión de incentivos 
fiscales para actividades agropecuarias, de explotación minera e maderera fue-
ron centro de una política que tendría impactos irreparables a los ecosistemas 
amazónicos con una modificación total del paisaje5, Hébette recalca:

[…] El gran capital, estatal e privado…. Remodelou ele espaço, abrindo nele, 
de sul a norte, de oeste a leste, minas, represa de rio e lago artificial, linhas 
de alta tensão, ferrovia, lagoas de resíduos minerais, sem consideração nem 
pelas populações locais, tanto as tradicionais como os recentemente imi-

4 Término usado para identificar aquellos trabajadores rurales que ocupaban tierras devolutas, y posterior-
mente resignificada con nuevos contenidos en la medida que se profundizaban los conflictos y la lucha 
por la tierra.

5 En la actualidad, exceptuando las Unidades de Conservación existentes en Parauapebas, Marabá, Canaã 
dos Carajás e Itupiranga, todos los municípios del Sudeste de Pará poseen mas de 60% de sus áreas 
desforestadas, chegando a los casos de Eldorado y San Domingos a alcançar os 90% (PLANO TERRI-
TORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO SUDESTE PARAENSE 
– 2010, p. 61). C
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gradas. As grandes empresas de pesca e madeira, modernamente equipa-
das, ávidas do lucros imediatos, completaram o desastre social e ambiental 
[...] Con el consentimiento del Estado, el gran capital hace más profunda 
la ya herida abierta en la amazonia [...] su impacto no solo agudiza o im-
pacto ambiental, sino también social […] (HÉBETTE, 2004, Prefácio).

Todo ello generó alteraciones demográficas debido a los estimulados flu-
jos migratorios que marcaron una distribución desigual en el territorio. Proce-
so que ocurre dentro de la lógica planificada del capital, como el fenómeno de 
la llegada en oleadas migratorias desde otras regiones atraídas por aquel slo-
gan de “hombres sin tierras para tierras sin hombres”, promovido por los mi-
litares en el poder en detrimento de los pueblos tradicionales y de los poseros.

O también eran originados espontáneamente, por la apertura del garim-
po en Sierra Pelada6 (llegaban desde todas partes del país, fundamentalmen-
te del nordeste) en busca de medios de vida, o el crecimiento desordenado de 
los principales núcleos urbanos. Unos y otros dejaron su huella ecológica en la 
continuada devastación de los bosques amazónicos y la contaminación de los 
bienes hídricos, de la tierra y el aire.

Lo anterior expresa que las dinámicas sociodemográficas están siendo de-
terminadas por las dinámicas del capital. En aquellos polos donde el capital 
concentra las principales inversiones como Marabá, Parauapebas y Canaã de 
Carajas, allí estarán las mayores ofertas de empleo, y concentrarán los mayores 
crecimientos de la población, de la renta per cápita. Otros espacios dependien-
tes de la producción agropecuaria campesina se ubicarán en el otro extremo, 
como es el caso de los municipios San Juan de la uruguaya y Palestina de Pará.

En ese contexto, la estructura fundiaria sigue revelando altos índices de 
concentración de la tierra, relacionados a la pecuaria extensiva, al agronegocio, 
vinculando a toda esta región a cadenas exportadoras de carne y granos al merca-
do trasnacional globalizado. El avance de la frontera agrícola en el sur y Sudes-
te del Pará pueden compararse con lo que Marx llamó Acumulación Originaria 
del Capital expresado en las categorías, despojo, disociación entre el productor 

6 Su inicio fue a finales década del 70 y llegó a concentrar a unos 50.000 “garimpeiros” llegados de todo el 
país y procedentes de toda la estructura social. Posterior a 1986 con la apertura del garimpo a la entrada 
de las mujeres, daría origen a una comunidad, marcada hasta hoy por la pobreza y la marginalidad donde 
habitan unas 6.000 familias.C
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y la tierra como principal medio de producción y en la categoría muerte. Así, 
como en los albores del capitalismo europeo, el capital sigue chorreando lodo 
y sangre desde los pies hasta la cabeza (MARX, 1975) teniendo en común la 
necesidad continuada de su reproducción ampliada.

El Sudeste del Pará no es un caso aislado, es simplemente uno más en la 
estrategia global que sigue el capital trasnacionalizado, una segunda generación 
de reformas luego del Consenso de Washington dirigidas a la mercantilización 
de los “bienes comunes de la naturaleza” a la reprimarización de la economía y 
al despojo de las poblaciones locales, lo que ha sido denominado “acumulación 
por desposesión” (HARVEY, 2005). Proceso que implicó la implementación de 
mecanismos que dieran  legalidad al despojo, que van desde la creación de áreas 
de reserva ambiental en los que se expulsa a poblaciones indígenas, concesio-
nes a empresas trasnacionales, aprobación de nuevas políticas e instrumentos 
jurídicos de apoyo, la paralización de la reforma agraria, el uso de la violencia 
estatal, la judialización y criminalización de los movimientos sociales en resis-
tencia, entre otras, orientadas todas ellas a concretar el despojo y a mantener la 
ya concentrada estructura agraria paraense.

Exemplos concretos de despojo se matererializaron en el sudeste de Pará 
por medio de los despejos de los campamentos Hugo Chaves, Helenira Re-
sende y Hacienda Landy, en el segundo semestre de 2017. Fueron más de 200 
familias que tuvieron de dejar sus territorios, destruidos violentamente por la-
tifundistas. En todos esos casos la situación fundiaria es considerada irregular, 
resultado de los litigios que el Estado, históricamente, no resuelve, como des-
taca Silva Junior et al. (2018, p. 8):

[…] Entre, no jogo político e burocrático, as tramas são tecidas de acordo 
com os intereses de quem detém o poder, históricamente, obtido e mantido 
por meio do pagamento ao Estado, com favores políticos e eleitorais [dos 
fazendeios], pelas concessões territoriais recebidas.   

Estas prácticas resultan también, de las alianzas entre las empresas trans-
nacionales y el Estado como, por ejemplo, lo que ocurre en el Mosaico de “Uni-
dad de Conservación de Carajás”, sobre la responsabilidad del Instituto Chico 
Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBIO) y donde la empresa 
Vale ejerce su acción. Una representante del movimiento de trabajadores rura- C
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les revela esa situación de la siguiente forma “uma área tem 250 famílias e o juiz 
dá reintegração de posse [ao fazendeiro]. Qual [é] o mais importante? fami-
lias morrendo de fome ou uma floresta preservada? (LIDERANÇA C, 2016). 
Ejemplos irrefutables de estos procesos operados a la sombra del poder se en-
cuentran siempre en las narrativas de los múltiples actores sociales involucrados.

Todo ello indica que la tierra, el agua, sus bienes forestales y minerales 
está en el centro de un conflicto histórico marcado por el desigual acceso. La 
expansión capitalista en el territorio ocurre en un escenario de lucha de clases 
unas veces abierta, otras veladas, entre los grupos de poder, los órganos represi-
vos del Estado por un lado formando un bloque y las más variadas expresiones 
de resistencia ofrecida por el campesinado, los pueblos tradicionales, las muje-
res, organizados en movimientos sociales por el otro.

La herida abierta en la amazonia agudiza los conflictos por la tierra y el 
territorio. La devastación y apropiación de los bienes de la naturaleza son cada 
vez mayores y marcarán el futuro de ese espacio; se opera un verdadero proce-
so de recolonización que desposesiona, desplaza, despoja y desterritorializa, de-
jando una huella de violencia y de muerte.   Si queremos dar una mirada a las 
estadísticas sobre los conflictos en el campo7 una fuente imprescindible son los 
informes anuales realizados por la Comisión Pastoral de la Tierra. Del infor-
me de 2017 es posible inferir que el sudeste del Pará acumuló el 67,6% de los 
conflictos por la tierra y por el agua ocurridos en todo el estado.  La expansión 
se produce no sin resistencia de la diversidad de movimientos sociales organi-
zados: de los pueblos originarios, de trabajadores rurales, de mujeres, de qui-
lombolas, pueblos ribereños, de mujeres rurales etc.

La cuestión agraria en el sudeste del Pará está muy lejos aún de resolver-
se, la concentración de la tierra sigue siendo escandalosa, siempre a favor de los 
grupos de poder nacionales y extranjeros, la reforma agraria solo es posible a 
partir de la resistencia ofrecida por los movimientos sociales. La política agra-
ria seguida desde los gobiernos militares favoreció el poder concentrador de 
los grandes latifundios y de la empresa Vale dando limitadas posibilidades a la 
reproducción social de la agricultura campesina, y un proceso de colonización 

7 Resulta de interés para este análisis la comprensión de la Comisión Pastoral de la Tierra sobre los con-
flictos en el campo, identificados como conflictos ambientales, lo que coincide con la perspectiva seguida 
por las autoras.C
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desconoció la presencia histórica de poseros y pueblos originarios en un espa-
cio considerado por la política de modernización de la amazonia como vacío.

El grilhagems8, y consecuentemente el "pistolagem”9 fueron parte del proce-
so de despeje y apropiación bajo el amparo del poder. Por tanto, la lucha por la 
tierra y la resistencia se abre paso como expresión de una reforma agraria des-
de abajo, realizada por presión de movimientos sociales organizados que crecen 
en la región desde mediados de la década de los 90, porque la existencia dis-
positivos legales por sí solos no la hacen acontecer. Con ello queremos colocar 
que la expresión más profunda de lucha y resistencia a las relaciones de poder 
en el Sudeste del Pará se expresan en la lucha por la tierra a través de los cam-
pamentos, ocupaciones y la construcción de asentamientos:

A ocupação é uma ação que inaugura uma dimensão do espaço de socia-
lização política: o espaço de luta e resistência. Esse espaço construído pe-
los trabalhadores é o lugar da experiência e da formação do Movimento. 
A ocupação é movimento. Nela, fazem-se novos sujeitos. A cada realização 
de uma nova ocupação de terra, cria-se uma fonte geradora de experiên-
cias, que suscitará novos sujeitos, que não existiriam sem essa ação. A ocu-
pação é a condição de existência desses sujeitos. Ao conceber a ocupação 
como fato, esses sujeitos recriam continuamente a sua história. Não conce-
bê-la é não ser concebido. Com a ocupação, cria-se a condição nova para o 
enfrentamento. Na realização da ocupação, os sem-terra sem, ainda, con-
quistarem a terra, conquistam o fato: a possibilidade da negociação (FER-
NANDES, [200?], p. 15-16).

El sudeste del Pará es considerado uno de los territorios de mayor expresivi-
dad en Brasil por el número de proyectos de asentamientos conquistados en la lu-
cha por la tierra10. Según datos revelados por el Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (INCRA) (con fecha del 13/04/2016) refieren a la existencia y 

8 Grilhagems es el término usado para identificar la apropiación de la tierra usando la vio-
lencia y la ilegalidad.

9 Nombre que asumen quienes contratados por el poder se convierten en asesinos a sueldo de los trabaja-
dores y trabajadoras rurales.

10 Entre 1987-1996 el número de asentamientos era de 86 para diez años después, en 2006, alcanzar la cifra 
de 473. El nº de famílias asentadas paso de 35.243 a 87.057. Con un área desapropriada de 4.395.555.9805 
hectáreas. Según información brindada por INCRA (03.04.07) y organizada por Pereira (2013, p. 217). C
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resistencia de 517 asentamientos con un área de 4.687.487, 2522 hectáreas y 139 
ocupaciones y acampamentos según informaciones del INCRA, en junio 2016.

Lucha que puede ser considerada como de apropiación y construcción del 
territorio. Proceso definido por Fernandes (1999) como de ‘territorialização da 
luta pela terra’ y que se materializa en el crecimiento exponencial del núme-
ro de asentamientos, campamentos y ocupaciones. La práctica ha mostrado los 
obstáculos jurídicos, la lentitud con que actúan los funcionarios encargados de 
viabilizar los marcos jurídicos, los pasos burocráticos para el acceso a las polí-
ticas de infraestructuras, créditos, educación, vivienda, los obstáculos en la co-
mercialización, entre otros, hacen que en determinadas condiciones el acto de 
obtención de la tierra no signifique en sí misma una estabilidad en el espacio.

La tierra bajo gestión de trabajadoras y trabajadores rurales indican que 
otras formas de relaciones sociales y de organización espacial emergen, en me-
dio de no pocos desafíos; si tenemos en cuenta que el ecosistema ha sufrido la 
presión del modelo de la pecuaria extensiva, y como muestran entrevistas y ob-
servaciones realizadas durante el trabajo de campo, la pecuaria se convirtió en 
la estrategia productiva principal de la mayoria de los asentados, primero por 
ser la única actividad que goza con estímulos crediticios, tener mercado segu-
ro, y segundo, por constituir una fuente de ingreso y ahorro que da estabilidad 
a la familia.

La presión de latifundistas por la compra de lotes de asentados y de trafi-
cantes de madera, ha sido práctica continua, originando no pocos conflictos so-
cioambientales que llegan hasta el asesinato de quienes defienden la floresta11:

As pressões dos fazendeiros são eventos cotidianos, é uma angústia ficar cala-
da, é melhor seguir, o fazendeiro mandante do assassinato comprou três lotes 
no assentamento [...] todo o tempo estamos pressionados pelos fazendeiros 
e todo o tempo se produzem compras de lotes […] (ASSENTADA, 2015).

Mujeres organizadas en grupos productivos, quienes dependen de los bs-
ques amazónicos para la sostenibilidad productiva entran en conflictos con el 
poder patriarcal que la tradición cultural impone:

Os mesmos donos estão desmatando. O mais agravante são as carvoarias 

11 En 2013 fueron asesinados los líderes ambientalistas de María do Espírito Santo Silva y su esposo en el 
asentamiento agroextractivista Praia Alta de Piranheira, situado en el municipio de Nova Ipixuna.C
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[…]. A floresta está diminuindo, se está substituindo a floresta por capim, 
nós não aceitamos isso […] mas, o crédito estimula a criação de gado […] 
a cultura mudou, tem pessoas de diversas tradições, aqui cada vida é uma 
história, muita gente sofre […] como professora estimulei aos estudantes a 
realizar o diagnóstico do lote familiar, até a qualidade da agua […] eu ex-
plicava que se o desmatamos acaba até a água, vai acabar [...] (ASSENTA-
DA, 2015).

LA MINERÍA, LA FALACIA DEL “DESARROLLO”
Y LOS CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES

La Amazonia Oriental contiene la mayor reserva de hierro del mundo, y 
otros minerales como oro, manganeso, cobre, níquel, cuya extracción y transfor-
mación mineral se efectiva por la Compañía Vale, que desde 1985 comenzó a 
operar en el gran Complejo Carajas, lo que demandó de una gran infraestruc-
tura a su servicio que incluyó la hidroeléctrica de Tucuruí, siderurgias, carbo-
nerías, además de carreteras y de una ferrovía de 892 km que alcanza el Puerto 
de Maderas en San Luis en Maranhão.

La riqueza que sale contrasta con la pobreza que queda, si se tiene en cuen-
ta los más de 1,5 millones de personas que en el Estado de Pará viven en condi-
ciones de miseria (18,9% de la población, a los que se le puede sumar unos 1,7 
millones en esas condiciones en el Estado de Maranhão, unos 25,7% del total 
de sus habitantes (PINASSI; CRUZ NETO, 2015, p. 86). Sin considerar, que 
la prospectiva hasta el 2030 ha sido estimada en 90,3 billones de dólares con el 
proyecto S11D, con lo que se duplicarán muchas de las inversiones realizadas 
hasta el momento, entre ellas, la vía férrea y la extracción de unos 90 millones 
de toneladas métricas de hierro, hasta alcanzar la capacidad de 230 millones 
por año (COELHO, 2015, p. 64). Todo ello convierte a la Empresa Vale, en 
la mayor mineradora del mundo, y también en la mayor latifundista del Pará, 
parámetros que también la colocan en ese ranking por los conflictos socioam-
bientales generados, unido a los conflictos por la tierra.

Es necesario desmontar la falacia sobre el desarrollo que genera la mi-
nería en el Sudeste del Pará. El proyecto “Gran Carajas” acelera el despojo de 
pueblos indígenas, tradicionales y de familias campesinas asentadas. La des-
territorialización como acto depredatorio atraviesa los cuerpos y las subjetivi- C
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dades, trastoca identidades, destruye los modos y fuentes de vida tradicionales 
al imponer una ontología que rompe las maneras que históricamente relacio-
naban las comunidades con la naturaleza.  Se ha comprobado que la ferrovía 
en su trayecto, afecta la vida de más de un millón de personas en los 26 mu-
nicipios, provoca muertes de personas y animales, perjudica la sociabilidad de 
las comunidades (COELHO, 2015, p. 50), asimismo, la minería contamina el 
aire, el agua y consume vidas de hombres y mujeres consideradas descartables.

La narrativa de un acampado en tierra pública comprada por la empresa 
Vale revela la gravedad de la destrucción, más que es constantemente enmas-
carada en los Relatorios de Impactos Ambientales (RIMA) que subsidian los 
licenciamientos ambientales, el dijo: “O impacto em alguns corregos, lá eu vi 
vários peixes mortos. Procurei o que aconteceu e vi que era questão de licença 
ambiental de empresa para fazer isso” (ACAMPADO D, 2016).

La lógica depredadora de la territorialización del capital acciona variables 
de una ontología eurocéntrica en la que lo humano y no humano son conside-
rados objeto de dominación, se sacrifican los mundos de vida tradicionales en 
el relacionamiento con la naturaleza y la naturaleza misma es sólo vista como 
espacio mercantilizado. Baste citar:

que após quatro décadas de exploração na região de Carajás, o resultado 
do “progresso” realizado até aqui não poderia ser pior: mais de um milhão 
de hectares de castanhais destruídos, toda a madeira de interesse comercial 
retirada do local, matas queimadas para implantação de pastagens, rios e 
igarapés contaminados. Centenas de produtores rurais, indígenas, represen-
tantes de movimentos e da igreja ameaçados e assassinados [...] (PINAS-
SI; CRUZ NETO, 2015, p. 93).

Sólo en 2016, según apunta la documentación realizada por la Comisión 
Pastoral de la Tierra el proyecto S11D de la mineradora Vale fue responsable 
por conflictos que afectaron a 484 familias acampadadas en tierras que dispu-
ta esa empresa en los municipios Canaâ de Carajas y Paraupebas del Sudeste 
del Pará; asimismo, la Ferrovía Carajas afectó el territorio indígena Mâe Maria 
de los indios Gaviôes en el municipio Bom Jesus provocando la resistencia de 
más de 300 familias indígenas.  Conflictos por el agua y el territorio envuelven 
a la empresa Vale con los indios Xikrin de las aldeas de Cateté y Djudjê-ko en 
el municipio Paraupebas (CPT, 2017).C
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Es posible preguntar: a quién desarrolla el “desarrollo” de los megapro-
yectos, qué desarrollo es ese que desterritorializa, despoja, recoloniza los cuer-
pos de hombres y mujeres, que priva de los medios de vida y de la vida misma, 
que desestabiliza los ciclos naturales y donde lo local como espacio privilegia-
do del desarrollo no se realiza sin reinversión social de la riqueza socialmente 
producida. Es en ese sentido que una lideresa del movimento de expropiados 
por la hidrelétrica de Tucuruí, en Pará, teniendo su territorio totalmente inun-
dado por el lago de Tucuruí, levanta el cuestionamento sobre o desarrollo que 
los megaproyectos dicen promover, ella relata:

Eu nem sei se foi [...] É tão difícil pra gente até imaginar, será que foi o de-
senvolvimento? Porque a gente ver tanto sofrimento, mesmo com esse de-
senvolvimento que eles têm, tanta gente sofrendo; muita dificuldade, muita 
luta. Eu sei que a nossa vida, foi uma vida muito sofrida com essa mudan-
ça de lá pra cá” (DESPLAZADA, 2018).

Esa lideresa expropriada reconoce que, en verdad, el desarrollo promovi-
do por el emprendimiento fue el sufrimiento por la pérdida de su lugar, de su 
casa y de su modo de vida, aspectos esos que guardan sentidos y sentimentos 
profundos, y que pueden ser pagos por la Eletronorte.

La concepción sobre el desarrollo que acompaña a la modernidad occiden-
tal ha sido fuertemente criticada por pensadores que dan cuenta de una nueva 
epistemología descolonizadora, ellos sustentan una reconceptualización e in-
dican la emergencia de otras posturas ante la agonía del mito del desarrollo. 
Autores como Souza (2004), Esteva (2009), Escobar (2009), Gudynas (2009), 
expresan un pensamiento latinoamericano desde lo que se ha denominado “pos-
desarrollo”. Preguntas como ¿Qué grados de veracidad, qué silencios trajo con-
sigo el lenguaje del desarrollo?” realizada por Escobar nos ayuda a entender qué 
se esconde detrás del crecimiento del producto interno bruto, o si la explota-
ción minera implica bienestar que supuestamente ese “desarrollo” traería con-
sigo. Una economía basada en valores del patriarcado y del mercado capitalista 
con énfasis en el crecimiento del Producto Interno Bruto omite y destruye las 
fuentes de vida de las poblaciones tradicionales en el Sudeste del Pará como 
por ejemplo, las mujeres que reproducen su vida quebrando el Coco Babaçu, en 
tanto, “pasa por alto el valor económico de las economías vitales que son nece- C
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sarias para la supervivencia humana y ecológica: la economía de la naturaleza 
y la economía del sustento” (SHIVA; MIES, 2013, p. 19).

Finalmente cabe preguntarnos ¿cómo se relaciona esta realidad con la 
vida de las mujeres? ¿Y Por qué los conflictos socioambientales son también 
una cuestión feminista? Nos conduce al análisis el cómo las desigualdades y 
los conflictos se materializan en sus cuerpos. Una realidad en la que se interre-
lacionan varias formas de poder jerárquico entre el colonialismo, capitalismo 
y el heteropatriarcado. De ahí que las experiencias de las mujeres sean impor-
tantes para visibilizar los conflictos y su capacidad de agencia; entendida aquí 
como “capacidad para la acción creada y propiciada por relaciones concretas 
de subordinación históricamente configuradas” (MAHMOOD, 2006, p. 123).

Tomamos para ejemplificar las luchas de las mujeres de comunidades tra-
dicionales que se identifican como quebradoras de Coco Babaçu, su territorio 
simbólico abarca espacios rurales ubicadas en el valle del río Tocantins cuya área 
de babuçuais comprende unas 290,000 hectáreas de tierra en lo fundamental 
de los municipios San Domingo do Uruguaia, Palestina, Brejo Grande, Pales-
tina y San Juan do Uruguaia.

Estas mujeres, por generaciones han alimentado sus familias de la renta 
que emerge del extractivismo, son mujeres en condición de pobreza, cuerpos 
negros en más de un 90%, subescolarizados, pertenecientes a varias generacio-
nes y marcados por la violencia patriarcal, del colonialismo y por la expansión 
del capitalismo trasnacional encarnado en el agronegocio y la explotación mi-
neral que les priva de la fuente de sustento familiar: los cocos babaçu.

Esta fuente de sobrevivencia se ve amenazada por la devastación de los 
babuçuais para el desarrollo de la pecuaria, sea por el corte o envenenamien-
to de las palmeras. Otra situación más reciente es el arrendamiento de los 
babuçuais por los pecuaristas para la extracción del coco entero para carbón 
que alimenta el parque industrial de la ciudad de Marabá, y también de otras 
industrias ubicadas en el estado de Marañao. Condicionantes estas que in-
crementaron los conflictos, dado el impedimento a las mujeres a accesar a la 
colecta del coco: amenazas de muerte, instalación de cercas eléctricas, vio-
lencia física y psicológica, pérdidas de fuentes de agua, entre otras. En para-
lelo creció la agencia de las mujeres, en acciones que van más allá de la lucha 
por la preservación de su fuente de sobrevivencia, es una lucha en defensa del C
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territorio simbólico y de su paisaje, de sus identidades étnico-raciales y tra-
diciones, de sus derechos como mujeres a vivir y estar en el mundo.  Ellas se 
organizaron en un movimiento de carácter interestadual (MIQCB), crearon 
cooperativas, e hicieron aprobar la ley federal “Babaçu Livre” y ahora luchan 
por su efectividad a escala local.

CONSIDERACIONES FINALES

Comprender el sudeste del Pará como territorio en disputa significa 
un esfuerzo por entender su lógica histórica, un proceso por el cual el re-
ordenamiento espacial se produce por desterritorialización y por violencia. 
Como pérdida de espacio y de los bienes de la naturaleza a favor de las gran-
des empresas capitalistas, incluido el capital trasnacional. La cuestión agra-
ria constituyen la base sobre la que se construyen y ramifican otros conflictos 
vinculados a los conflictos por el territorio, por el agua, los que genera la mi-
nería, las hidroeléctricas, entre otros. Todos ellos posibles a definir como con-
flictos socioambientales.  

Los conflictos socioambientales se expresan en una multiplicidad de ex-
presiones de resistencias de pueblos indígenas, comunidades tradicionales, de 
campesinos, de mujeres y de los movimientos sociales organizados frente a la-
tifundiarios-pecuaristas, empresas madereras, trasnacionales como la Vale S. A., 
que amparados por el Estado y a nombre del ‘desarrollo” despliegan grandes 
emprendimientos por encima de los derechos de quienes históricamente habi-
tan este territorio. En tanto, en un marco de relaciones desiguales de poder en 
el Sudeste del Pará crece la contradicción entre la riqueza que se fuga y la vul-
nerabilidad económica, social y ambiental de su gente que resiste en la lucha 
contra la violación de sus derechos como seres humanos y por los ya reconoci-
dos en otros pueblos, derechos de la naturaleza.

La resistencia en la lucha por el territorio ocurre con la desobediencia al 
poder controlador y violento del Estado, de la justicia, de los latifundistas y de 
las empresas multinacionales. La desobediencia se revela como una práctica so-
cial, política y simbólica, a través de la cual los actores y movimientos sociales 
encuentran fuerzas para reterritorializarse, ampliar sus alianzas y organicidad 
interna, delante las constantes expoliaciones que enfrentan. C
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RESUMO: Na Amazônia Oriental, os conflitos socioambientais estão aumen-
tando à medida que sua riqueza é valorizada pelo capital transnacional, base 
para a reconcentração da terra de acordo com os interesses globais. O objeti-
vo deste capítulo é refletir sobre as dinâmicas socioterritoriais que envolvem 
conflitos socioambientais, los procesos de violencias e lutas de uma multipli-
cidade de atores sociais pelos seus direitos, frequentemente violados. A meto-
dologia seguida é derivada da experiência de trabalho de campo das autoras, 
observadoras diretas do contexto em estudo, da condução das entrevistas e da 
leitura e interpretação das fontes. Os resultados mostram que a questão agrária 
constitui a base sobre a qual outros conflitos são construídos e ramificados, po-
dendo todos ser definidos como conflitos socioambientais. As resistências aos 
processos da desterritorialização das populações camponesas e tradicionais re-
sinificam o papel dos atores sociais na luta pelo território e pelos bens da na-
tureza na Amazônia.

Palavras-chave: Amazônia Oriental. Conflitos socioambientais. Violência.
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COLONIALIDADE DO PODER, PAGAMENTOS
POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E CONFLITOS 

AGRÁRIOS NO MÉXICO

Danielle de Ouro Mamed *

Q uando se pensa no alto grau de degradação a que o meio ambiente tem 
sido submetido, normalmente busca-se analisar a origem desta crise, co-

nhecida no espaço acadêmico como crise ambiental. Por outro lado, observam- 
se teorias que buscam superar os problemas pelo rompimento ante o modelo 
econômico vigente ou pensando medidas para adaptá-lo às necessidades am-
bientais hodiernas.

A ideia a ser desenvolvida neste texto se atém a esses dois eixos de preo-
cupações ambientais para analisar uma terceira questão, formando a seguinte 
sequência analítica: a) analisar uma teoria que explica a base dos conflitos so-
cioambientais, em especial na América Latina; b) estudar por um viés crítico 
algumas medidas postas para a mitigação ou solucionamento desses conflitos 
e, ainda, c) verificar as incongruências desses dois eixos de análise, usando-se 
o caso concreto do México, enfocando-se nos conflitos agrários observados no
emaranhado de discursos e práticas para a preservação ambiental.

Para atender a primeira ideia do texto, será trazida para o estudo a teoria 
da colonialidade do poder para explicar o processo de mercantilização da na-
tureza, na América Latina, que conduziu para o atual nível de degradação da 
natureza observado.

Num segundo momento, faremos uma breve caracterização das questões 
socioambientais mexicanas, especificando as peculiaridades daquele país no que 
se refere às riquezas ambientais e de suas gentes. Analogamente ao Brasil, o Mé-
xico é um país megadiverso, rico em recursos naturais e com uma diversidade 
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geográfica e cultural importantes. Por conta dessas características, o país sofre 
pressões diversas para integração na economia global, o que acaba por ameaçar 
a autonomia de suas comunidades. 

Por fim, visando atender a presente proposta, será demonstrada a forma 
como algumas políticas ambientais têm influenciado a realidade local mexi-
cana, em especial, as políticas atreladas ao processo de mercantilização da na-
tureza, tais como os Pagamentos de Serviços Ambientais. Essas políticas, em 
alguns casos, têm ocasionado conflitos agrários no país, sempre que buscam, 
intencionalmente, uma integração das políticas públicas na área socioambien-
tal nacionais às propostas globais de preservação ambiental, tais como os dita-
mes da chamada economia verde. 

Deste modo, o estudo proposto buscará responder ao seguinte questiona-
mento: de que modo o processo de mercantilização da natureza tem contribuí-
do à criação ou ao acirramento de conflitos agrários no México? Esperamos com 
este escrito que seja possível uma aproximação às respostas a esta pergunta, visan-
do certa compreensão sobre a realidade socioambiental daquele país, em especial 
no que se refere às medidas situadas no processo de mercantilização na natureza 
e nos conflitos agrários dele decorrentes. O método utilizado no estudo é o de-
dutivo, uma vez que se analisam premissas gerais a respeito dos temas correlatos 
para buscar-se a compreensão de uma realidade particular, no caso, os confli-
tos agrários no México, decorrentes do processo de mercantilização da natureza.

COLONIALIDADE DO PODER E MERCANTILIZAÇÃO DA NATUREZA

Partindo da proposta de analisar uma questão com implicações ambien-
tais e agrárias, opta-se no presente texto por estudar, como teoria de base pro-
posta, a ideia de colonialidade do poder, como uma interpretação do processo 
histórico de apropriação das terras nas Américas e, consequentemente, da pi-
lhagem dos recursos naturais iniciada pelos europeus, em épocas de colonização. 
A ideia a ser desenvolvida, nesse momento, consubstancia-se na relação entre 
a colonização (e posterior colonialidade) e a mercantilização da natureza inau-
gurada por este processo. Ao fim, será demonstrado como esta racionalidade, 
em dias atuais, está transmutada em outras roupagens, tais como a economia 
verde e seus mecanismos e Pagamentos por Serviços Ambientais. C
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Colonialismo e Colonialidade: dimensões sobre a proteção
jurídica da natureza e dos povos

O que se tem denominado como crise civilizacional tem instigado pes-
quisadores das mais diversas áreas a buscarem explicações para os problemas 
enfrentados atualmente e também para tornar possível a criação das soluções 
necessárias à sua superação.

Das várias concepções acerca da crise civilizacional, é preciso destacar aque-
la que relaciona os vários elementos da crise atual à questão ecológica. Gonçal-
ves (2019), nesse sentido, entende que estão em curso várias crises, entre elas, 
a crise ambiental (o que inclui processos de desmatamento, erosão, desertifi-
cação, escassez de água e mudança climática), crise energética, crise alimentar, 
crise migratória, crise da urbanização, crise política (em razão da debilidade das 
democracias), crise sanitária (distribuição socialmente desigual de enfermida-
des), crise militar (pela ocorrência de guerras) e crise econômica. Para o autor, 
uma crise remete à outra, formando, de forma inconteste, uma crise civilizató-
ria de múltiplas dimensões (GONÇALVES, 2019). 

No mesmo sentido, destaca-se a ideia de Glassenapp e Cruz (2011, p. 64), 
que analisam a crise diante de sua origem pela cultura econômica de matriz 
neoliberal. Para os autores, a crise ambiental identifica-se como crise civiliza-
cional da modernidade, podendo ser contextualizada como uma consequência 
da opção por um modelo de civilização que prioriza o desenvolvimento eco-
nômico, tecnológico e cultural (de matriz neoliberal). Essa perspectiva critica a 
visão destrutiva da natureza como mero recurso e nega a existência de mode-
los alternativos, utilizando o próprio Direito numa narrativa cuja meta é sus-
tentar objetivos do neoliberalismo. 

Esta crise civilizacional, por óbvio, traz como consequência um quadro 
generalizado de problemas ambientais que se estendem à biota, ao equilíbrio 
climático, à salubridade das águas e da atmosfera, dos solos e da vida em to-
das as suas formas.

Em termos de meio ambiente, comumente se atribui à Revolução Indus-
trial (atrelada à Revolução Técnico-Científica) o status de momento históri-
co onde a degradação do meio ambiente começou a ser impulsionada, devido 
à alteração substancial do modelo de produção e de consumo das sociedades C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



DANIELLE DE OURO MAMED

184

humanas. Este constitui o marco inicial dos desequilíbrios ambientais e sociais 
em patamares insuportáveis (O`CONNOR, 2011). Não obstante, pensando- 
se diretamente na questão da América-Latina, observa-se que o processo de 
depauperamento da natureza e das gentes nas Américas inicia-se com o ad-
vento da colonização. 

O ano que marca a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas é 1492 
(DUSSEL, 1994, p. 26), sendo que, em razão do achamento das terras, no dizer 
de Marés (2012), iniciou-se uma corrida internacional para determinar a quem 
deveria ser assignado o direito de exploração dos seus recursos, cuja população era 
composta por povos originários, e cujo modo de vida divergia substancialmente do 
modelo europeu de sociedade. Como é possível observar da Carta de Pero Vaz de 
Caminha (2019) à corte portuguesa, os povos que habitavam as Américas foram 
considerados dóceis e donos de uma forma de organização social muito peculiar, 
desprovida de um poder estatal, tal como considerado na concepção europeia.

Assim, consoante ao que demonstra Marés (2015, p. 33), os europeus vi-
ram as Américas como um espaço para expansão de suas fronteiras agrícolas, 
inserindo suas culturas e levando os produtos locais como prata, tomate, mi-
lho e batata, sem qualquer hesitação. Nesse sentido, é clara a visão dos coloni-
zadores à época de que os povos originários deveriam ser considerados pessoas 
sem qualquer relevância jurídica ou merecedoras de domínio legítimo sobre os 
recursos localizados nas suas terras, ideia tipicamente vinculada ao sentimen-
to de superioridade cultural dos europeus naquele contexto. Pode-se dizer que 
este sentimento, aliado à necessidade de resgatar a economia europeia da deca-
dência (FURTADO, 1977, p. 5-6), impulsionaram o longo processo de explo-
ração econômica das Américas pela notável pilhagem da natureza.

Este processo de dominação/ exploração da América marcou profunda-
mente a sociedade moderna e contribuiu fundamentalmente para a configura-
ção do capitalismo tal como está posto atualmente. Isso ocorreu de forma tão 
profunda que, mesmo após a queda dos regimes coloniais, restaram presentes a 
racionalidade da inferiorização cultural e da exploração dos recursos.

Deste modo, esta herança deixada pelas relações coloniais tem sido de-
signada por autores como Quijano (2009, p. 109) como “colonialidade”, cuja 
persistência permeia o processo que também se reconhece como “dependência 
histórico-cultural” dos países colonizados em face dos colonizadores. C
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Segundo o autor são vários os aspectos que levam à configuração da co-
lonialidade, aos quais convém destacar:
• a consolidação de uma classificação social imposta pela divisão da população

de todo o mundo como dominantes/ superiores/ europeus e dominados/ in-
feriores/ não europeus, utilizando-se basicamente das diferenças fenotípicas e
culturais das populações para justificar esta divisão (QUIJANO, 2009, p. 107).

• Os processos de articulação política e geocultural que corresponderam à arti-
culação de poder entre Europa, América, África, Ásia e, mais tarde, Oceania, 
eram tidos como aqueles onde estariam localizados os grupos não-brancos
que deveriam atuar como intermediários na cadeia de transferência de ri-
quezas da “periferia colonial” para o “eurocentro”. Para o autor, devido a este
histórico, a “periferia colonial” não conseguiria ascender nos processos de de-
senvolvimento (QUIJANO, 2009, p. 108-9).

• A distribuição mundial do trabalho, que também foi um fator decisivo para o
capitalismo eurocentrado/moderno/colonial, sendo que para alguns autores a
base do capitalismo se encontra nesta distribuição (QUIJANO, 2009, p. 109).

• A destruição da estrutura societária dos povos originários, que proporcionou
o despojo dos saberes intelectuais da “periferia colonial” e dos seus meios de
expressão, impondo-se a hegemonia da perspectiva eurocêntrica das relações
intersubjetivas (QUIJANO, 2009, p. 111).

• A luta contra a exploração/dominação decorrentes da colonialidade, uma
vez que implica na luta contra a condição eurocêntrica de eixo articulador
dos padrões universais necessários à manutenção do capitalismo (QUIJA-
NO, 2009, p. 113).

Portanto, a colonialidade do poder como fórmula para pensar a questão 
latino-americana mostra-se fundamental, pois a partir das construções inter-
subjetivas de exploração dos povos e dos territórios é possível estabelecer um 
liame entre o modelo de exploração colonial e o legado social, ambiental e eco-
nômico imbricado por processos de degradação da vida. A colonialidade, por-
tanto, acaba permeando os diversos setores da “periferia colonial”, encontrando 
no Direito um importante instrumento de legitimação e de institucionaliza-
ção da racionalidade eurocêntrica na América Latina, racionalidade que se im-
põe até os dias atuais.C
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No Direito, as heranças do colonialismo também se fazem presentes. Ten-
do em vista que os povos originários não ostentavam uma estrutura de organi-
zação social nos moldes europeus, em sua “missão civilizadora”, as estruturas de 
poder implementadas pelo colonialismo instalaram nas Américas um Direito 
baseado  no modelo dos países colonizadores, apto a legitimar a continuidade 
de seus interesses de exploração.

Conforme Sieder (2010, p. 4), a influência ou referência externa na cons-
trução jurídica dos países colonizados constitui o que a autora chama de co-
lonialismo legal. Na América Latina, as estruturas normativas estatais teriam 
sido formadas sob os ideais e modelos políticos legais da França, Estados Uni-
dos e Grã-Betania, além de refletir os ideais das colônias de Espanha e Portu-
gal e das exigências do desenvolvimento capitalista surgidas a partir do século 
XIX. As colônias, a partir deste silencioso movimento de colonialidade, passa-
ram então a adotar, via de regra, modelos apartados de suas realidades, cuja gê-
nese advém de contextos fundamentalmente diversos.

O Direito dos países colonizados foi, portanto, construído sobre as bases 
culturais dos países colonizadores, desconsiderando-se as formas nativas de li-
dar com o meio ambiente e com os demais aspectos relevantes da vida em so-
ciedade. A imposição desse conjunto normativo “alienígena” está relacionada 
intrinsecamente aos processos de globalização do Direito, que constituíram os 
instrumentos resultantes da imposição de modelos institucionais, configuran-
do um verdadeiro colonialismo legal (SIEDER, 2010).

Assim, primeiramente torna-se necessário o estudo dos processos de colo-
nialidade legal, de modo que “hoje em dia, uma tarefa analítica maior é revelar 
como funciona a globalização legal in situ, desvelando como funciona o trans-
nacionalismo legal na prática e como este afeta acontecimentos em distintos 
contextos através do mundo” (SIEDER, 2010), ou seja, cabe analisar quais as 
consequências que esses moldes "importados" dos colonizadores afetam (po-
sitiva ou negativamente) os direitos socioambientais atualmente, verificando 
eventuais necessidades de ajuste da legislação às realidades locais. 

O processo de globalização legal é demonstrado de forma clara por Ca-
pella (2008, p. 17-8), que reflete sobre as transformações do Direito diante 
das crises econômicas e sociais atuais, observadas no seio da noção tradicional 
de Estado. Essa “desrregulação jurídica” é vista pelo autor como um processo C
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que aponta para a abertura do Estado e para a perda de sua imperatividade, 
“contratualizando” o interesse público, misturando-o ao privado e transferindo 
a capacidade de decisão do público para o privado. Esse fenômeno acaba por 
demonstrar a perda de espaço exclusivo de âmbito público tradicional quan-
to à criação de normas jurídicas, acrescendo forças decisórias a outros espa-
ços que emergem da esfera privada e também da supraestatal. Isso acaba por 
modificar o papel tradicional do Estado e outorgar aos organismos interna-
cionais um maior protagonismo em face das questões de interesses transin-
dividuais, em sentido amplo.

Assim, como ponto negativo, a “desrregulação” traria como consequência 
a construção de novas regulações paraestatais que tendem a “contratualizar” o 
interesse público em novos níveis, trazendo como características à política eco-
nômica: mistura do público com o privado, colonização/parasitação do públi-
co e transferência da capacidade de decisão do âmbito público para o privado 
(CAPELLA, 2008, p. 318-9). No âmbito do meio ambiente, isto será demons-
trado, mais adiante, na análise relativa aos mecanismos econômicos de prote-
ção ao meio ambiente, que, aparentando cuidar da questão ambiental, tratam, 
na verdade, de tutelar interesses econômicos.

Este processo se mostra claro quando são citadas as modificações quan-
to às fontes do Direito, que deixa de ser construído somente no âmbito es-
tatal (como ocorria tradicionalmente pelo princípio da soberania) para ser 
influenciado diretamente por fatores de caráter supraestatal, como a lex mer-
catoria (regras do mercado internacional construídas de forma descentra-
lizada) e a manu militari (por meio da velada ou expressa pressão exercida 
por países detentores de poder bélico), demonstrando-se, desta forma, que 
as questões de conflitos internacionais também acabam exercendo um po-
der de ‘criação de norma’ no Direito nacional (CAPELLA, 2008, p. 318). 
De acordo com o autor, até mesmo instituições financeiras têm exercido na 
prática o papel de fonte de Direito, a exemplo do Banco Mundial que, para 
fornecer empréstimos aos países necessitados, solicitam uma série de me-
didas políticas a serem adotadas, visando assegurar a arrecadação pública e, 
por conseguinte, o pagamento dos financiamentos e dos respectivos juros. 

Assim, as exigências dessas instituições acabam criando direitos no âmbi-
to da legislação interna dos países ao exigir a adoção de políticas de ajuste es-C
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trutural das economias. Dentre as medidas exigidas, o autor destaca: a) evitar 
a mobilidade do capital; b) modernizar a legislação sobre falências; c) prote-
ção dos direitos de propriedade intelectual; d) criação de leis e impostos sobre 
mercados financeiros (CAPELLA, 2008, p. 324-34). 

Especificamente no que se refere à questão ambiental, por sua vez, há que 
se observar uma ingerência dos organismos internacionais, tais como a Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) e seus órgãos. Notadamente, a própria cons-
trução e evolução do Direito Ambiental, no geral, se deve a essas instâncias. Por 
este motivo, cabe salientar que não se trata de invalidar o trabalho da Organiza-
ção, que trouxe, inclusive, muitos avanços para a legislação ambiental tal como 
se conhece atualmente. No entanto, há certos aspectos que necessitam de uma 
análise mais aprofundada e crítica no que se refere aos instrumentos fomenta-
dos nessas entidades e aos interesses a eles associado.

Além dos problemas enfrentados pela cessão de domínio estatal no campo 
político internacional e da transferência de poder para estruturas paraestatais 
em diversos campos da regulação jurídica, nota-se que o Estado passa também 
pela dificuldade latente e histórica de proteção dos direitos coletivos e da defesa 
destes, para os quais o Direito tradicional não possui plena capacidade de tutela. 

Para Marés (1999), o Estado e o Direito têm atravessado uma crise na 
tentativa de resolver a questão. No entanto, apesar dos avanços notáveis, não há 
resultados que respondam às demandas sociais porque as instituições estão ar-
raigadas ao paradigma proprietário do Direito Privado. O Estado, na visão do 
autor, por ter seus fundamentos jurídicos pautados na racionalidade europeia, 
sofre como consequência uma acentuada ênfase aos direitos individuais que, na 
prática, se opõem ao interesse de todos (MARÉS, 1999. p. 308). Para a reali-
dade latino-americana, dotada de extrema diversidade social e cultural, o pa-
radigma do privado possui, portanto, limitações óbvias, não sendo capaz de ser 
aplicado de forma eficiente e justa para combater os problemas socioambien-
tais na maioria dos contextos latino-americanos.

É esta ingerência de âmbitos externos à realidade local, onde não se consi-
deram as necessidades intrínsecas das sociedades, que se pretende estudar nesta 
pesquisa, verificando-se, especificamente, como são refletidos os ideários exó-
genos na conformação agrária da América Latina, relacionando-os aos proces-
sos de colonialidade do Direito. C
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Em suma, havendo uma tradição jurídica voltada à ingerência nas 
questões socioambientais de acordo com as necessidades de mercado do 
momento, há que se buscar uma visão mais aprofundada a respeito das 
políticas públicas para a exploração dos recursos naturais, além da neces-
sidade de observar criticamente as medidas jurídicas destinadas à prote-
ção do meio ambiente.

Em estudos anteriores (MAMED, 2016), foi possível observar a lógica 
colonial desde o início da exploração das Américas no colonialismo e, poste-
riormente, pela via da colonialidade: 
• primeiramente, houve a desconsideração dos povos como legítimos detento-

res dos recursos na colonização. Por sua vez, tais recursos foram expoliados
e passaram a integrar o patrimônio dos colonizadores, além da subjugação
física sofrida pelos povos.

• Após serem formados os Estados independentes, sob o modelo jurídico eu-
ropeu, formou-se um capitalismo periférico, onde as Américas continuaram
exercendo um papel de fornecedoras de recursos para o desenvolvimento dos
países tidos como centrais.

• Obviamente este modelo trouxe prejuízos aos povos nos países americanos
(especialmente os latino-americanos), os quais passaram a ser combatidos
através da propagação da ideia de que esses países deveriam tornar-se desen-
volvidos, nos mesmos moldes daqueles mais ricos. Nesse sentido, o desenvol-
vimentismo passa a ser pregado como solução para os males dos países, que
passaram a ser designados como “países em desenvolvimento”.

• Atualmente, após tanta ingerência externa e exploração desenfreada da natu-
reza e de suas gentes, tem-se buscado inserir na América Latina ideais rela-
cionados à busca de um modelo de desenvolvimento sustentável que atenda
as necessidades da economia ao mesmo tempo que não comprometa a dis-
ponibilidade de recursos naturais.

De acordo com esse processo e com a racionalidade da sustentabilidade, 
atualmente em voga, observou-se a propagação de um modelo de desenvolvi-
mento sustentável, com base no que se tem denominado como economia ver-
de. Na sequência, esta questão será abordada, bem como suas influências nas 
políticas ambientais e agrárias, no México.C
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A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL MEXICANA
E A DISSEMINAÇÃO DA "ECONOMIA VERDE" NO PAÍS

Para compreender como o México tem recebido as políticas ambientais 
criadas no campo internacional e como estas tem influenciado seu meio am-
biente e causado conflitos agrários, faz-se importante um breve resumo da 
questão socioambiental naquele país, desde a colonização até as políticas atual-
mente desenvolvidas.

Marcas do Colonialismo e Relações de Colonialidade

O histórico da questão socioambiental mexicana tem um início que não 
difere substancialmente nos demais países da América Latina, exceto no que 
se refere ao avançado grau de tecnologia dos povos originários daquela região, 
antes da chegada dos europeus. 

Antes da chegada dos espanhóis, o México era um lugar com grande po-
pulação em uma organização social complexa, inclusive do ponto de vista ur-
banístico, o que muito impressionou os colonizadores (SMITH, 2011, p. 359).

Na época do descobrimento, no Século XV, a Espanha, país que coloni-
zou o território hoje abrangido pelo México, vivia um período de empobre-
cimento econômico, como boa parte dos países europeus. Diante deste fato, 
necessitava com urgência da inclusão de novos elementos em sua economia 
que, devido ao contexto do momento, somente poderiam surgir do estrangei-
ro. Assim, as novas terras encontradas nas Américas preencheram com per-
feição esta necessidade, significando um incremento vertiginoso na economia 
pela apropriação de ouro, prata, pedras preciosas, frutas exóticas e até mesmo 
pela apropriação das pessoas (povos originários) que habitavam aquela porção 
territorial (GONZÁLEZ-MUÑOZ, 2010, p. 12).

Também de forma análoga ao que ocorreu em outros países latino-ameri-
canos, houve um período de colonização marcado pela exploração dos recursos 
naturais e dos povos, que deixou profundas marcas na sociedade e na natureza 
daquele país, além de também apresentar traços de colonialidade do poder, mes-
mo após sua independência. Na sequência, apresentam-se alguns aspectos relati-
vos ao colonialismo e à colonialidade no México e situação socioambiental atual. C
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Atualmente, o México é considerado um exemplo por aqueles que defen-
dem um modelo neoliberal de economia, apesar das controvérsias existentes 
sobre as desigualdades sociais experimentadas pelos mexicanos. A formata-
ção econômica neoliberal no país começou a ser implementada após a crise 
de 1982, com base nos três pilares no neoliberalismo: a liberalização do co-
mércio, a desregulação financeira e as privatizações das empresas estatais. Tais 
medidas também foram acompanhadas pela forte vinculação econômica aos 
Estados Unidos da América. Neste período, o México obteve taxas de cres-
cimento do PIB de 2.26 a 3.32%, sendo que no modelo anterior (Industria-
lização por Substituição de Importações) chegou a crescer de 6.26 a 6.61% 
(COONEY, 2007). Com base nesses dados, observa-se que, mesmo do pon-
to de vista econômico, o sucesso do modelo neoliberal é questionável em ter-
mos de geração significativa de riquezas.

Além disso, observa Cooney (2007) que o modelo não é bem visto pela 
população, que enfrenta cotidianamente o impacto das políticas neoliberais no 
que tange a salários, empregos, previdência e crescimento da miséria.

Sob a influência do modelo neoliberal ainda se observa a adoção de me-
didas específicas de gestão do meio ambiente, que sob este viés se caracterizam 
através da mercantilização da natureza, de modo que esta passa a ser vista como 
um elemento integrante da economia, sujeito, inclusive, à valoração monetária. 
Sob tal lógica, os problemas de conservação da natureza são tratados de forma 
a ignorar as disparidades econômicas, políticas e culturais em razão de um ex-
cessivo enfoque economicista. 

Além disso, segundo os ditames do neoliberalismo, a preservação ambien-
tal não é analisada de forma integral, uma vez que o tratamento dispensado é 
setorial, abrindo-se espaços para preservação, ao passo que se permite a degra-
dação ambiental em outros. Em outras palavras, o modo de abordar questões 
ambientais passa pela inserção dos elementos naturais na economia, redistri-
buindo-se custos e benefícios econômicos da preservação ambiental, de manei-
ra pouco sensível à diversidade de culturas, classes e demais formas de relação 
entre o humano e a natureza (DURAND, 2008, p. 208). 

Como resultado de anos de política de base neoliberal, portanto, tem-se 
uma série de problemas socioambientais que se impõe como um desafio ao país.
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Situação Socioambiental Mexicana

Atualmente, o México é um país cujo território possui uma área de 1.964.375 
km2 e com população estimada em 128,6 milhões (ESTADOS UNIDOS ME-
XICANOS, 2016). 

De acordo com Lezama (2012, p. 223), a consciência acerca dos problemas 
ambientais começou a surgir no México nas áreas de grande concentração po-
pulacional devido aos efeitos da intensa industrialização, urbanização e cresci-
mento demográfico nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Assim, num 
primeiro momento, o foco da preocupação inicial para com o meio ambiente 
não residia nas zonas rurais, mas nas grandes urbes, havendo uma notável in-
fluência da questão da poluição atmosférica na Cidade do México.

No que se refere à formulação da tutela jurídica do meio ambiente, des-
taca-se como marco o início da década de 1970, durante a qual se sustentou 
um vigoroso discurso em prol do meio ambiente em consonância às discussões 
que vinham se desenvolvendo no campo internacional, de modo que este mar-
co jurídico caminhou pari passu com as políticas adotadas por outros países, in-
cluindo países desenvolvidos (LEZAMA, 2012, p. 224). Na década de 1980, o 
discurso ambiental acaba por tomar uma forma mais sistêmica, passando-se a 
buscar uma concepção de natureza integrada, que constitui uma inegável rede 
da qual a sociedade faz parte, inexoravelmente. Esta concepção acabou por ser 
incluída no âmbito legislativo e institucional do país, que participou ativamen-
te da discussão internacional sobre o tema. Por sua vez, na década de 1990, 
tem-se a intensificação da incorporação das questões ambientais nas institui-
ções estatais mexicanas pela criação de diversos órgãos voltados à proteção do 
meio ambiente. Nos anos 2000 em diante, há muitos avanços, mas há proble-
mas voltados à setorização excessiva da questão ambiental e da centralização 
das decisões neste campo. Ademais, o país continua incorporando o discurso 
internacional (LEZAMA, 2012, p. 225-6).

Deste modo, pode-se observar que, ao menos no discurso oficial, o Méxi-
co tem buscado atender às demandas internacionais no que se refere à prote-
ção do meio ambiente. Não obstante e apesar do legado cultural e natural que 
ostenta de forma destacada no mundo, há quem considere que as políticas am-
bientais ainda são pensadas e executadas de forma imprópria, considerando a C
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riqueza do patrimônio socioambiental mexicano e sua real necessidade de pro-
teção (MERINO PÉREZ;  VELÁSQUEZ MONTES, 2018, p. 8). 

As medidas políticas para preservação ambiental no México são relativa-
mente recentes, uma vez que se observa um marco no tema somente a partir 
do ano de 1990, quando foram criadas a Secretaria Geral de Meio Ambiente, 
Recursos Naturais e Pesca, além de diversas entidades estatais cuja estrutura 
é voltada ao cumprimento de medidas de preservação ambiental, tais como a 
Comissão Nacional para o Conhecimento e Uso da Biodiversidade (Conabio), 
A Comissão Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Comissão Nacional da 
Água (Conagua) e Comissão Nacional Florestal (Conafor). 

Conforme os estudos de Merino Pérez e Velásquez Montes (2018), desde 
então se observam diversos retrocessos nas políticas ambientais do país, os quais 
os autores dividem em três vertentes: a excessiva setorização da pauta ambiental, 
ignorando-se a essência multirrelacional e indivisível do meio ambiente, a cons-
tante diminuição do orçamento público destinado às ações de proteção ambien-
tal; e a separação das políticas públicas que tratam de saúde do ambiente e saúde 
da sociedade, o que de certa forma relaciona-se com o primeiro eixo de proble-
mas levantados (MERINO PÉREZ; VELÁSQUEZ MONTES, 2018, p. 8).

No estudo dos autores, fica demonstrado que a atual situação dos recursos 
naturais mexicanos coloca em risco, a curto e médio prazo, a qualidade de vida 
dos cidadãos, do mesmo modo que os processos produtivos vinculados aos re-
cursos naturais, sendo os principais deles: 

La falta de acceso al agua de calidad, la acelerada pérdida de ecosistemas y 
de la biodiversidad que albergan; la creciente ilegalidad de los aprovecha-
mientos forestales; los problemas de acceso al agua, vialidad, contamina-
ción y vulnerabilidad de las ciudades; el agotamiento de las pesquerías y la 
destrucción de manglares; el rápido agotamiento de los hidrocarburos con-
vencionales y la falta de inversión en energías renovables; la erosión de los 
suelos y la creciente pérdida de seguridad alimentaria, son problemas que 
distan de ser secundarios, cosméticos y postergables (MERINO PÉREZ; 
VELÁSQUEZ MONTES, 2018, p. 8).

No mesmo sentido, defende Lezama (2012, p. 225-6) demonstrando que, 
ainda que pesem tantos avanços, os problemas ambientais do México persistem: 
há ligeiras melhoras em situações pontuais como a qualidade do ar no Vale do C
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México, ao mesmo tempo em que se observa o aumento em outras áreas me-
tropolitanas ou grandes cidades. Além disso, o autor corrobora o agravamento 
dos problemas envolvendo águas (tanto em zonas rurais quanto zonas urba-
nas), perda de biodiversidade e impactos ambientais decorrentes da vasta rede 
de turismo do país.

Como se nota, há problemas ambientais de variadas ordens sendo enfren-
tados pelos mexicanos, situação que também guarda semelhança com os de-
mais países da América Latina:

A menudo, los avances en materia ambiental son únicamente de carácter 
formal, en el plano normativo y discursivo, pero no en el terreno concreto 
de los problemas y de la detención, prevención o reparación del daño am-
biental. Muchas leyes y normas ambientales no se cumplen por omisión, 
corrupción, incapacidad de la autoridad para vigilar o por ausencia guber-
namental de poder para imponer la ley en presencia de agentes poderosos, 
tanto en las esferas públicas como privadas. Éstos y otros motivos expli-
can los escasos progresos en materia ambiental que se observan en Méxi-
co después de casi cuatro décadas de avances normativos e institucionales 
(LEZAMA, 2012, p. 226).

Tal diagnóstico, porém, se mostra agravado quando se considera que a 
população afetada possui uma inegável diversidade cultural e um histórico de 
vinculação cultural com a natureza. Esta vinculação, aliada à ênfase no coletivo 
que se destaca na sociedade mexicana (conforme será observado na sequência), 
constitui a situação base para o desenrolar dos diversos problemas socioam-
bientais observados.

Breve histórico da Conformação Agrária 

Para o entendimento da questão agrária no México, após compreendida a 
sua formação, tendo o colonialismo e a colonialidade como elementos cruciais, 
é necessário observar acontecimentos que se iniciaram no Século XX e que de-
finiram em muito a regulação jurídica da terra naquele país.

 Naquele contexto histórico, emergiu um aspecto primordial que torna o 
México um país de configuração diferenciada no que se refere à sua rica diver-
sidade cultural e  distribuição das terras: a resistência. De acordo com Marés C
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(2003, p. 92), enquanto na Europa se discutia teorias, fazia-se guerras e promo-
via-se a revolução socialista, nas Américas os povos eram expulsos de suas ter-
ras, resistindo e enfrentando os invasores. Em toda a América, esses conflitos 
camponeses e indígenas se propagaram com características muito semelhantes, 
diferindo na intensidade da conquista e dos massacres. Para o autor, no Méxi-
co, essa situação foi diferente, pois, como resultado de uma vitoriosa revolução, 
restou uma inegável herança em sua estrutura jurídica, assim como na esperan-
ça desses povos (MARÉS, 2003, p. 92).

Da Revolução Mexicana (1910) resultou a Constituição Mexicana de 1917, 
ainda vigente, que é considerada um marco na constitucionalização dos direitos 
sociais. Nesse sentido, observa-se sua superioridade à Constituição Alemã de 
Weimar (1919), uma vez que realiza reformas profundas que tocam a questão 
agrária do país: a Constituição não apenas condicionou a propriedade privada, 
mas reconceituou-a. Nesse sentido, o texto afirma que a propriedade das terras 
é originalmente da Nação, que pode transmitir domínio aos particulares, afas-
tando a ideia de propriedade privada como um direito natural, inclusive, de sua 
análise, depreende-se o não reconhecimento como propriedade de áreas que não 
cumpram com os preceitos necessários ao seu exercício (MARÉS, 2003, p. 94).

Das determinações da Constituição de 1917, resultam algumas figuras ju-
rídicas interessantes do ponto de vista agrário, entre elas, a ideia de ejido, que 
constitui um conjunto de pessoas físicas (ejidatarios) possuidor de órgãos pró-
prios para expressar sua vontade, atuando por si mesmo, tendo como seu pa-
trimônio as terras de cultivo ou cultiváveis, as terras de uso comum, a zona de 
urbanização, a parcela escolar e a unidade agrícola industrial. A figura dos eji-
dos se diferencia pelo caráter coletivo que estabelece nos territórios sob esta ca-
racterização (HINOJOSA, 1983). 

A existência desta categoria jurídica torna o sistema mexicano diferencia-
do no que se refere ao acesso à terra e, consequentemente, aos recursos naturais. 
Isto porque, a figura do ejido importa em uma diferenciada gestão territorial, 
uma vez que nesta configuração não há a determinação de uma propriedade 
privada sobre a terra. Assim, não é possível a quem a domina realizar transa-
ções mercadológicas que exijam certa "segurança jurídica" sobre a propriedade 
ou mesmo condições materiais para atender aos requisitos de mercado, como 
um simples título de propriedade. C
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PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
E QUESTÕES AGRÁRIAS NO MÉXICO

No âmbito nacional, os Estado Unidos Mexicanos desenvolvem, desde 
2003, programas de Pagamento por Serviços Ambientais em Áreas Naturais 
Protegidas. O programa de Pagamento por Serviços Ambientais mexicano é 
realizado pela Comissão Nacional Florestal do país (Conafor) e outros parcei-
ros, como a Comissão Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), com apoio a 
projetos em 15 Áreas Naturais Protegidas (ANP), até que, em 2008, chegou 
ao número de 50 ANPs, comportando cerca de 463 projetos atualmente (ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, 2015).

As principais modalidades de PSA no México, conforme dados da Co-
missão Nacional de Áreas Protegidas (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
2015), são os seguintes: Programa de Serviços Ambientais Hidrológicos (2003); 
Programa para Desenvolver o Mercado de Serviços Ambientais por Captura 
de Carbono e os Derivados da Biodiversidade e Fomentar o Abastecimento e 
Melhoramento de Sistemas Agroflorestais (PSA-CABSA, 2004); Projeto de 
Serviços Ambientais do Bosque (PSAB); ProÁrbol, que reúne as experiências 
de PSAH, CABSA e PSAB.

Analogamente à experiência brasileira, estes projetos se referem a esque-
mas de PSA baseados em pagamento direto ou indireto a beneficiários resi-
dentes em áreas rurais que mantenham uma relação sustentável com a área sob 
seu domínio. Os projetos, portanto, incluem mecanismos de financiamento pú-
blico, privado ou misto, também albergando vertentes voltadas aos mercados 
de carbono que, particularmente, têm gerado maiores problemas naquele país.

No entanto, o caso mexicano é particularmente interessante devido à peculiar 
conformação agrária do país. As políticas de PSA naquele contexto comportam 
atores sociais diversos como comunidades, ejidos, Associações Regionais de Silvi-
cultores e proprietários de terrenos florestais (MÉXICO, 2015), além dos povos 
indígenas que compõem boa parte da população mexicana. O México, como vis-
to, possui um farto histórico de luta pela terra por parte de seus povos, sendo um 
exemplo de país permeado por conflitos socioambientais onde questões sociais, 
econômicas, ambientais, agrárias e étnicas formam uma complexa situação que 
vem sendo enfrentada por meio das lutas sociais naquele país (BARTRA, 2013). C
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Considerando este contexto, também é possível encontrar graves confli-
tos decorrentes de projetos de PSA, em especial os projetos de REDD+. Um 
exemplo emblemático desses conflitos é o Projeto de REDD+ desenvolvido na 
Selva Lancandona no Estado de Chiapas. Este Projeto em específico é fruto de 
um acordo realizado em 2010 entre governantes da época, entre eles: o gover-
nador de Chiapas (México), Juan Sabines; o governador da California (Estados 
Unidos da América), Arnold Schwarzenegger; e o governador do Acre (Bra-
sil), Arnobio Marques de Almeida Junior. As transações previstas pelo acordo 
são majoritariamente voltadas ao fornecimento de créditos de carbono a serem 
transacionados no mercado internacional (FADES, 2012).

Este Projeto é considerado o precussor de REDD+ em território mexi-
cano, sendo que Chiapas é o Estado que concentra o maior número de pro-
jetos nesse sentido (CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL CAMBIO EN 
EL CAMPO MEXICANO, 2012). Trata-se de um sistema de PSA em que 
cada comunero recebe em torno de U$150,00 (cento e cinquenta dólares ame-
ricanos), o que representa uma cifra considerável para as comunidades indí-
genas, já que, ao produzirem grãos, os ganhos ficam em torno de U$180,00 
(cento e oitenta dólares americanos) por hectare, a cada ano. Além disso, há 
capacitação das comunidades para que possam atuar para medir e monitorar 
a quantidade de carbono existente nas áreas abrangidas pelo Projeto, ativida-
des imprescindíveis para que seja possível integrar os sistemas aos mercados de 
carbono (CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL CAMBIO EN EL CAM-
PO MEXICANO, 2012, p. 27). 

Os críticos do projeto consideram que este mecanismo tem sido utilizado 
apenas como meio de despojar os povos indígenas e outras formas de organi-
zação social não hegemônicas de suas terras, em nome de um desenvolvimento 
econômico que beneficia uma pequena parcela da população. É necessário pon-
tuar que a instituição de Pagamentos por Serviços Ambientais exige dos benefi-
ciários que assinem instrumento jurídico de caráter contratual, o que pressupõe 
o atendimento de certos critérios jurídicos específicos como a propriedade da
terra em alguns casos ou, ainda que se aceitem outras formas de possuir o ter-
ritório, há uma sutil pressão para que as comunidades sejam integradas cada
vez mais aos mecanismos hegemônicos baseados na propriedade privada e nos
meios capitalistas de produção. Deste modo, já não há espaço para o desen-C
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volvimento de formas de vida em comunidade alternativas (não hegemônicas). 
Ou seja, a forma tradicional de gerir o território, responsável pela sua preser-
vação, é violentamente solapada em nome de parâmetros de preservação am-
biental impostos pelo poder econômico.

O problema central do REDD+ no México segue essa mesma linha, pois, 
ao assinarem contrato, as comunidades perdem a autonomia diante de seu ter-
ritório: se antes as assembleias comunais e ejidatárias eram as autoridades má-
ximas de gestão do território, agora devem submeter-se ao que determina a 
autoridade ambiental que realiza a gerência dos programas (CENTRO DE 
ESTUDIOS PARA EL CAMBIO EN EL CAMPO MEXICANO, 2012, 
p. 27). Por exemplo, de, acordo com Fades (2012), entre as cláusulas polêmi-
cas constantes dos contratos está a proibição de plantar a maiz, principal fonte
de alimentação dos povos indígenas mexicanos. Segundo a autora, a intenção
clara é esta: vender às transnacionais o carbono absorvido pelas florestas na
forma de créditos de carbono e, para dar garantidas a este negócio, pressionar
pela retirada dos povos que tradicionalmente ocupam o lugar. Assim, alijados
de seu contexto, o governo oferece como ‘prêmio de consolação’ empregos em
plantações de agrocombustíveis ou outros projetos do gênero.

No caso da Selva Lancandona, em Chiapas, esse processo se explica com a 
simples análise do histórico dos conflitos agrários na região. A luta pela terra naquele 
contexto tem raízes históricas e tem sido a causa dos constantes conflitos, destacan-
do-se o levantamento zapatista de 1º de janeiro de 1994. Apesar de a Constituição 
Mexicana de 1917 haver garantido o Direito à Terra, sendo isto política de Esta-
do a partir da Revolução Mexicana, a reforma agrária nunca pôde ser concretizada 
em Chiapas, sendo mantido o velho sistema de latifúndios. De 1934 a 1940, sob o 
governo de Lázaro Cárdenas, também se tentou realizar a reforma agrária que, de 
igual maneira, teve pouco impacto em Chiapas. Já na década de 1970, a Revolu-
ção Verde e a expansão pecuária chegaram à região trazendo como consequência a 
perda do trabalho de uma infinidade de camponeses. Soma-se a este quadro o au-
mento da população que redundou na falta de disponibilidade de terras para todos 
(FADES, 2012) e, portanto, acirrou as tensões na região.

Com a falta de solucionamento histórico para os problemas agrários e a 
tentativa sempre presente de solapar os poucos avanços sociais de acesso à terra 
no México, há que se concluir que os mecanismos de REDD estabelecidos em C
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muito têm contribuído para tornar a configuração rural mexicana mais agra-
dável aos investimentos dos mercados verdes, aumentando as tensões sociais e 
criando dificuldades para a sobrevivência dos povos que há várias gerações têm 
atuado na defesa dos recursos naturais.

Assim, a situação da proteção da natureza no modelo neoliberal traz a re-
boque uma série de consequências negativas que impactam o meio ambiente e 
a população, além de afetarem negativamente a conformação agrária dos paí-
ses, estabelecendo medidas que pressionam as comunidades rurais a modifica-
rem sua estrutura para se adaptarem às demandas de mercado. 

Considerando tais problemas, há que se vislumbrar formas de superar este 
modelo de economia. Para tornar possível a mudança pretendida, seria neces-
sário primeiramente modificar os parâmetros pelos quais se pauta a civilização. 
Para Fades (2012, p. 17), é preciso desmercantilizar, democratizar e descoloni-
zar, desfazendo, portanto, os paradigmas que construíram a organização política 
latino-americana. Segundo o ponto de vista dos autores apresentados, portan-
to, é necessário não apenas uma simples inovação na forma de pensar o Direi-
to, mas diferentemente há que se pensar uma mudança civilizatória em torno 
dos paradigmas centrais da sociedade.

Assim, deve-se enfatizar a necessidade da desmercantilização dos bens co-
muns (incluindo a natureza); da democratização das instituições jurídicas e das 
políticas públicas, além da descolonização, para que os mecanismos de proteção 
ambiental possam ser pensados a partir da realidade socioambiental dos países 
latino-americanos em geral, incluindo-se o México e o Brasil.

Nas palavras de Quijano (2009, p. 114), a experiência demonstra que so-
mente a socialização radical do poder pela devolução aos indivíduos do controle 
das instâncias básicas de sua existência social é capaz de gerar algum resulta-
do emancipador. O viés da descolonização, portanto, será fundamental para 
a abordagem pretendida, uma vez que as políticas ambientais serão analisadas 
pelo ponto de vista de sua pertinência para a proteção ambiental em contextos 
plurais e não-individuais, como no caso da América Latina, de forma contrá-
ria à adoção de políticas exógenas, quando não adequadas ao contexto local e, 
por este motivo, resulte na violação de direitos socioambientais.

No caso específico do México, observa-se que, desde as sociedades ori-
ginárias, a terra é considerada a matéria onde deveria ser desenvolvida toda a C
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cotidianidade e a territorialidade como espaço imaterial, englobando cosmolo-
gia e cosmovisão, o que torna possível uma configuração cultural e a existência 
de reconhecimento e identidade. Assim, com os acontecimentos da conquis-
ta colonial surgiram fatores determinantes para o processo de expoliação das 
terras dos povos originários, que conformaram, ao longo dos anos, o fortaleci-
mento da discriminação, do eurocentrismo e da exclusão social (GONZALE-
Z-MUÑOZ, 2010, p. 15). Conforme demonstrado, as heranças do passado 
colonial mexicano também persistem sob a ótica da colonialidade, assumindo 
novas formas para a violência cultural e expoliação dos povos de suas terras e 
dos recursos naturais pela via de determinadas políticas de preservação ambien-
tal, que não observam os direitos dos povos, atacados no que há de mais pre-
cioso para a sua existência e reprodução cultural: a terra/ natureza.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A colonialidade do poder, conforme demonstrado, constitui uma reali-
dade na América Latina que tem um papel fundamental para a configuração 
de suas relações geopolíticas. Desde o colonialismo tem-se tratado os espaços 
latino-americanos como meros redutos de riquezas sem dono a serem pronta-
mente apropriadas. Mesmo terminado o período colonial, observa-se a insis-
tência em modelos que replicam esta lógica até os dias atuais.

O México, país de intensa diversidade cultural e ambiental, é um dos paí-
ses que sofreram um intenso processo de colonização e de exploração (da na-
tureza e das gentes), sob a lógica da colonialidade. Como resultado, observa-se 
uma série de problemas socioambientais experimentados e que tem demanda-
do uma busca por soluções, especialmente ante a crise do meio ambiente que 
se observa em escala global. Na busca por tais soluções, o México não difere 
muito da maioria dos países que buscam se alinhar às propostas internacionais 
para a preservação ambiental, principalmente aquelas discutidas em âmbito da 
Organização das Nações Unidas. Nesse quesito, há que se reconhecer o re-
levante papel dessas instâncias para a proteção ambiental em todo o mundo. 
Não obstante, não é interessante analisar as atuais propostas sem o olhar crí-
tico a respeito das consequências que certas proposições podem acarretar para 
os países latino-americanos. C
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CAP. 8 • COLONIALIDADE DO PODER, PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS... 

Os mecanismos conhecidos como Pagamentos por Serviços Ambientais 
são propostas nascidas nessas instâncias de discussão e que, portanto, precisam 
ser analisados de maneira sistêmica, considerando as consequências que tais 
medidas acarretam para as comunidades locais. No caso do México, observa- 
se que instrumentos desta natureza têm causado conflitos em diversos âmbi-
tos, incluindo-se conflitos em torno do acesso e gestão da terra.

Como observado, a cultura agrária mexicana, tradicionalmente, tem no-
tável influência do paradigma coletivo, em oposição à noção de proprieda-
de individual da terra, advogada pelo modelo econômico vigente. Na análise 
apresentada, os mecanismos de PSA acabam atuando para desarticular esse 
modo de uso e gestão das terras, uma vez que se observa uma pressão sobre 
as comunidades para que adotem o modelo de propriedade privada indivi-
dual, oportunizando, assim, a entrada nos mercados ditos "verdes" e acesso 
aos programas.

Na contramão da maioria dos países latino-americanos, o México tem con-
seguido manter uma conformação agrária diferenciada, inclusiva de diferentes 
modos de vida. No entanto, os instrumentos criados para preservação ambien-
tal correm o sério risco de ser utilizados para desagregar essa conformação di-
ferenciada, de modo a trazer sérios riscos à autonomia territorial dos povos e 
também à manutenção de seus modos de ser, fazer e viver. Há, portanto, que 
pensar os mecanismos de economia verde e de Pagamentos por Serviços Am-
bientais de modo que não sirvam à perpetuação de uma colonialidade do poder 
que nega as características intrínsecas dos países e de seus povos. Tais instru-
mentos, como visto, em muito podem beneficiar em termos de preservação am-
biental, porém, deve-se manter vigilância para que esses mesmos instrumentos 
não sejam utilizados para gerar ações de violência cultural, gerando intensos 
conflitos socioambientais, como aqueles analisados neste capítulo.

RESUMO: Este capítulo tem por objetivo central tratar do processo de 
mercantilização da natureza e sua influência para o surgimento de confli-
tos agrários, com enfoque nas ocorrências relacionadas à implementação de 
políticas de Pagamentos por Serviços Ambientais no México. Para lograr a 
proposição, será desenvolvida a temática analisando-se: os processos de co-
lonialismo e colonialidade como elementos fundamentais para a configura-C
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ção dos países latino-americanos em termos socioambientais caracterizados 
por um notável processo de mercantilização da natureza, o delineamento da 
delicada questão socioambiental mexicana e a apresentação da racionalida-
de da economia verde que vem sendo adotada no país, bem como as políti-
cas de Pagamentos por Serviços Ambientais, até chegar aos conflitos agrários 
decorrentes das políticas de tal natureza. O método utilizado é o dedutivo, 
de modo que serão analisadas questões gerais para inferi-las à questão dos 
conflitos agrários no México.

Palavras-Chave: Colonialidade. América Latina. México. Economia Verde. Ser-
viços Ambientais. Conflitos Agrários.
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MULHERES NA GUERRA DO CONTESTADO
Protagonismo feminino na maior guerra civil

camponesa ocorrida no Brasil

Thais Giselle Diniz Santos *

A ssim como outros movimentos sociais de cunho messiânico-milenarista, 
a Guerra do Contestado desperta há tempos grande interesse dos pesqui-

sadores das mais diferentes áreas. Fanatismo, religiosidade, justiça social, Estado 
republicano, luta por direitos e pela terra, muitas são as perspectivas de análise 
(ESPIG; MACHADO, 2008). O Contestado foi um movimento dinâmico e 
diverso ocorrido entre 1912 e 1916, em área de aproximadamente 40.000 km², 
na região de fronteira entre os estados do Paraná e de Santa Catarina, tendo 
envolvido sertanejos de várias estirpes étnicas, entre colonos europeus acabo-
clados, descendentes de povos indígenas e de povos oriundos da África, vindos 
de diversas regiões e situações, tais como os desertores de tropas e refugiados 
de outros conflitos, por exemplo, da Revolução Farroupilha.

Em razão de sua complexidade, por vezes, as abordagens acerca da 
Guerra do Contestado podem ser precárias, tratadas apenas como um con-
flito territorial entre estados ou mera disputa de terras envolvendo a cons-
trução de uma estrada de ferro a constituir o sistema ferroviário unificado 
da América do Sul. Seguindo o pensamento de Fraga (2006), é necessário 
reafirmar que, antes de tudo, não se tratou de um simples conflito, mas sim 
de uma guerra de enormes proporções, a qual se baseou na organização de 
forças armadas estaduais e nacionais para o massacre de populosas comuni-
dades rurais, a fim não apenas de realizar obras econômicas ou definir acor-

C
O

N
FL

ITO
S 

A
G

RÁ
RI

O
S 

N
A

 P
ER

SP
EC

TIV
A

 S
O

C
IO

A
M

BI
EN

TA
L



THAIS GISELLE DINIZ SANTOS 

206

dos geopolíticos, mas, em sua essência, de reforçar a mudança para a nova 
República modernizadora. 

Neste processo, visava-se avançar sobre um território rico em madeiras no-
bres e ervas nativas de acentuado valor comercial, retirar populações rurais da 
terra, a fim de deixá-la livre para a mercantilização, tal como criar um exército 
de pessoas disponíveis para o mercado de trabalho. Para além disso, tratou-se 
de um movimento liderado pelo povo, caboclas e caboclos que trabalharam na 
organização de batalhas, mas também de comunidades, produzindo paisagens, 
alimentos, religiosidades, remédios para o corpo e a alma, em profunda relação 
com a natureza. Tratou-se de organização em prol de uma vida que se acredi-
tava, naquele contexto popular, mais digna.

A busca pela compreensão deste movimento abandona cada vez mais a 
perspectiva do encadeamento de vitórias rumo ao progresso e leva pesquisadores 
a se debruçarem sobre os cacos e resquícios, isto é, sobre os massacrados deste 
conflito agrário, viés que demonstra como os problemas ambientais e fundiá-
rios são também sociais e muitas vezes o são antes de qualquer coisa (AURAS, 
1985). Com esse olhar, este artigo busca apresentar o resultado de pesquisa des-
critiva e explicativa de cunho bibliográfico e exploratório focado na descrição 
da importância das mulheres na Guerra do Contestado, tanto no plano sim-
bólico quanto material, partindo das nuanças e especificidades da vivência das 
mulheres na terra, ligadas ao acentuado contato destas com as violências decor-
rentes das disputas socioambientais. Ressalta-se a escassez de fontes primárias 
e a premência de analisar rigorosamente a temática a partir do relato de auto-
res que se amparam nas histórias transmitidas pela oralidade.

O presente artigo inicia-se pela breve descrição da Guerra do Contesta-
do e das bases teóricas que indicam as nuanças próprias das mulheres diante de 
conflitos socioambientais agrários, para, por fim, aprofundar os papéis desem-
penhados por elas neste movimento social, ao lado de possíveis relações entre 
gênero, transgressão simbólica e visões de mundo.

BREVES ELEMENTOS HISTÓRICOS SOBRE A GUERRA DO CONTESTADO

Geração e renovação são inerentes à natureza, por isso a terra é essencial 
fonte de vida. Os conflitos agrários refletem as disputas por perspectivas de vi- C
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vência, em especial entre a visão de partilha de bens comuns e aquela de retira-
da massiva de recursos. O contexto da Guerra do Contestado é perpassado por 
antigas disputas envolvendo as duas mencionadas perspectivas. Neste mesmo 
espaço, deu-se uma série de conflitos nos diferentes períodos de tempo relacio-
nados aos limites territoriais. A partir de 1680, após a fundação da colônia de 
Sacramento pelos portugueses, houve conflitos de posse entre Portugal e Espa-
nha sobre as terras na Região Sul do Brasil (FRAGA, 2006, p. 53).

Para além das disputas internacionais, também internamente quando o Pa-
raná se desmembrou de São Paulo, em 1853, pairava conflito entre a compreen-
são paranaense e catarinense sobre os limites estaduais, “Para os paranaenses, 
a nova província limitava-se, ao sul, pelos rios Pelotas e Uruguai. Para os cata-
rinenses, o Paraná terminada nos rios Negro e Iguaçu” (FRAGA, 2006, p. 54).

Explica Machado (2000) que umas das primeira ressalvas dos autores que 
estudam o tema é de que a Guerra do Contestado não está ligada diretamente, 
numa relação de causa e efeito, às disputas de limites entre os estados de San-
ta Catarina e Paraná. Entretanto, é evidente que o largo tempo de indefinição 
de divisas marcou a natureza da ocupação da região, sendo que, conforme o au-
tor: “Não há exagero em afirmar que, em algumas regiões, a questão de limites 
foi decisiva para a adesão de comunidades inteiras à vida das ‘Cidades Santas’” 
(MACHADO, 2000, p. 107). 

A disputa territorial travada entre os estados não foi o estopim, nem prin-
cipal causa da Guerra do Contestado, além disso, ainda que tenha marcado as 
ocupações da região, grande parte da guerra ocorreu em território de Santa Ca-
tarina que não estava em litígio com o Paraná (TRENTO, 2014, p. 274). Os 
conflitos foram constantes no território do Contestado nos diferentes perío-
dos históricos e suas motivações sempre tiveram forte vínculo com o poten-
cial econômico das riquezas naturais da região. Sobre o assunto Fraga e Ludka 
(2012, p. 15) citam:

A natureza como um chuveiro de ouro derramando sobre esta grande ex-
tensão do território nacional excita o egoísmo e ambição dos dois Estado, 
escreve. A grande questão aqui no Contestado onde o Exército Nacional foi 
atirado como o ‘bode expiatório’ não é da linha divisória nem do estragado. 
O que se discute é a herva-matte – o pinheiral – a madeira de lei, a fertilida-
de e a riqueza do terreno; fosse o Contestado um terreno estéril, nada havia.C
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Os conflitos sobre a posse de terras na região, a exploração do mate, a in-
segurança gerada pelas áreas contestadas entre os estados e a necessidade de 
“modernização da agricultura”, através da subordinação ao Capital, permea-
ram o contexto da Guerra do Contestado. Nas palavras de Tarcísio Motta de 
Carvalho (2009, p. 204): “institucionalizar a propriedade privada, mecanizar e 
padronizar os métodos de produção e compelir o trabalhador rural a uma de-
pendência cada vez maior do mercado”. 

Nesse contexto, a instalação da ferrovia veio contribuir para a instabilida-
de social na região contestada. A empresa responsável pela administração da 
linha por um período de 90 anos era a Brasil Railway, sociedade que reuniu ca-
pital de norte americanos, ingleses e franceses e recebeu a doação, por parte do 
governo federal, de área de 15 quilômetros de terras de cada margem da linha 
(MACHADO, 2000, p. 133). Além da estrada de ferro ter extinguido rotas de 
tropas para comércio de animais, também a Brasil Railway fez cumprir sua área 
de domínio, a fim de preparar terras para a exploração de madeira e venda, ex-
pulsando violentamente por meio de força armada os posseiros caboclos que 
habitavam a região (MACHADO, 2000, p. 134, 141).

Não se sabe exatamente a origem dos trabalhadores que atuaram na cons-
trução da ferrovia. Autores relatam a proveniência de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Recife, sendo que pela envergadura das obras calcula-se um contingente de 8 
a 10 mil operários mobilizados (MACHADO, 2000, p. 135). Por isso também, 
quando a estrada de ferro é terminada, são enfrentadas na região novas tensões 
geradas pelo desemprego destes trabalhadores, somada à expulsão dos cabo-
clos de seu meio de produção: a terra. Neste ponto, diz-se está o estopim para 
o sentimento de revolta dos sertanejos (TRENTO, 2014, p. 275).

Sobre o contexto cultural que influenciou o movimento, cabe ressaltar que 
a região era marcada pelas práticas de rezas, benzimentos, uso de ervas, raízes, 
cascas e águas para cura das mais diversas mazelas. Além das instituições mé-
dicas serem ausentes naquelas terras, também as instituições religiosas eram 
escassas, de forma que pairava amplo espaço de autonomia para práticas de 
cura e de pregação leiga, ambiente no qual espalharam-se os chamados “mon-
ges”, uma espécie de ermitões que percorriam os sertões do interior pregando 
filosofias de vida comunitária e realizando práticas mágico-religiosas voltadas 
à cura. Conforme relatos, o primeiro Monge, chamado João Maria de Agosti- C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



209

CAP. 9 • MULHERES NA GUERRA DO CONTESTADO

nho, foi visto até 1870, dizia ligar-se ao culto de Santo Antão (um eremita no 
Egito) e protegia os tropeiros.

O segundo monge foi João Maria de Jesus, que peregrinou de 1890 a 1908. 
Com fala próxima ao castelhano, possuía práticas semelhantes ao monge an-
terior, entretanto, diferenciava- se pela postura de rebeldia contra a República 
e o clero, pela proximidade com as pessoas, bem como pela afirmação de po-
deres sobrenaturais. 

O terceiro monge foi José Maria, pessoa de passado desconhecido e con-
siderado um dos principais influenciadores da guerra sertaneja. O personagem 
surge publicamente em 1912, não se apresentava como médico, mas afirma-
va ter grande conhecimento sobre as qualidades terapêuticas de ervas e plantas 
e estaria organizando, antes de ser obrigado a sair de Curitibanos, uma “Far-
mácia do Povo” para reunir plantas e ervas terapêuticas (MACHADO, 2000, 
p. 169). Tal “monge” protagonizou o estopim da Guerra do Contestado, tendo
reunido centenas de sertanejos revoltados com as diversas injustiças pratica-
das na região, que fugiram em direção ao sertão de Palmas, onde ocorreu o pri-
meiro combate contra a força pública paranaense (CARVALHO, 2009, p. 17).

Desde então, as movimentações populares que deram seguimento à Guer-
ra do Contestado utilizaram-se das práticas mágico-religiosas e de fitoterapia 
como  formas de resistência, legitimidade e rebelião contra uma ordem que se 
impunha, a qual consideravam desfavorável e injusta. A instabilidade social da 
região só fez crescer o quantitativo de rebeldes, dando origem a diversos redutos. 

MULHERES RURAIS, TERRA E TERRITÓRIO

Para entender algumas nuanças da participação das mulheres no Movi-
mento do Contestado, busca-se a análise de relações mais amplas ligadas à di-
visão sexual do trabalho e à cultura patriarcal, elementos os quais, defende-se, 
impactam na diferente relação das mulheres com a terra e com o território, 
bem como nos acentuados impactos gerados por conflitos agrários sobre elas.

Com amparo nas teorizações de Santos (1978, p. 122), entende-se que o 
espaço “se define como um conjunto de formas representativas de relações sociais 
do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais 
que se manifestam através de processos e funções”, já o território seria subjacen-C
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te ao conceito de espaço, porém no sentido de sua utilização. A partir das obras 
finais de Santos (1998; 2008), percebe-se uma noção de território que engloba 
os complexos naturais e as construções humanas, porém também a identida-
de, o pertencimento e o cotidiano das pessoas. Conforme Santos (2008, p. 80):

O território não é um dado neutro nem um ator passivo. Produz-se uma 
verdadeira esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem e beneficiam 
os vetores da racionalidade dominante mas também permitem a emergên-
cia de outras formas de vida. Essa esquizofrenia do território e do lugar tem 
um papel ativo na formação da consciência.

Este conceito permite perceber que o território também é constituído 
pelas disputas relacionadas ao acesso, uso, apropriação simbólica e material do 
ambiente, das quais decorrem processos de expropriação territorial. Ou seja, o 
território é perpassado por conflitos socioambientais e agrários e, sustenta-se. 
Na América Latina assume contornos específicos próprios das formas de ex-
ploração presente na região. Escobar e Pardo (2005, p. 345-6) afirmam que as 
disputas ao redor dos bens naturais na América Latina trouxeram uma nova 
forma de falar de natureza, de maneira mediatizada pelo olhar tecnocientífico.

A luta de povos que compõe a sociobiodiversidade latino-americana repre-
senta a busca pelo controle sobre os usos da biodiversidade de seus territórios, 
tidos como necessários para sua sobrevivência cultural e política (ESCOBAR;  
PARDO, 2005, p. 150). Percebe-se que a realidade latino-americana, marcada 
pela diversidade cultural e natural, e suas lutas sociais impactam sobre o sentido 
de natureza, ressignificando-o desde o plano político enquanto meio de repro-
dução de formas de vida. Assim, o conceito de socioambientalismo é transfor-
mado através dos conflitos ambientais próprios da região, os quais também são 
permeados pelos conflitos do capitalismo.

A natureza se consolida como meio ambiente mediante a arena da contro-
vérsia pública, com representações para os diferentes sujeitos sociais. Meio am-
biente não existe como relação social, nem há um sujeito universal preocupado 
com a sua proteção. Assim, como a questão socioambiental assume existência? 
A resposta é encontrada em situações concretas que ensejam a mobilização de 
grupos específicos, os quais lutam pelas suas formas de vida mediatizados pela 
proteção do meio ambiente. Nesses casos, a pauta ambiental representa na ver- C
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dade uma luta pela vida e contra as específicas violências enfrentadas por di-
ferentes grupos.

Portanto, na disputa em torno de casos particulares envolvendo a relação 
metabólica entre meio ambiente e sociedade, surgem conflitos socioambien-
tais e agrários muito concretos envolvendo ocupação e uso da terra e de recur-
sos por populações e estes materializam a definição do ambiente como uma 
questão de análise social. 

O desenvolvimento e a expansão do capitalismo no Brasil deram-se junto 
a uma gama de conflitos agrários, ao lado de uma nova divisão sexual do traba-
lho em uma ordem patriarcal, que degradou a situação das mulheres, as quais 
foram desvalorizadas e domesticadas (FEDERICI, 2017, p. 202), tal qual dos 
povos e comunidades rurais que foram dizimados e marginalizados. Nesse con-
texto é possível localizar a Guerra do Contestado.

Por meio da divisão sexual do trabalho, as atividades profissionais são mar-
cadamente separadas das atividades domésticas. Os trabalhos de cuidados e ge-
ração de vida são colocados como não-trabalhos, atividades externas à esfera 
econômica a serem desempenhas gratuitamente por mulheres (TEIXEIRA, 
2018). A este dualismo incutido à lógica do trabalho no capitalismo é implícita 
a hierarquia, na medida em que um trabalho é considerado superior: produti-
vo, ligado à mercadoria e considerado masculino; enquanto outro é considera-
do inferior: reprodutivo, ligado à vida e pretensamente feminino. 

De forma análoga, paira diferença de valoração entre trabalho produti-
vo urbano e o trabalho rural. Grande parte do trabalho rural é pouco ou não 
remunerado, visto como retrógrado e com tendência a ser substituído pela in-
dustrialização do campo. Nesse processo, muitos campesinos são expulsos de 
suas terras ou induzidos em direção aos trabalhos urbanos socialmente valori-
zados. Já em relação às mulheres, os trabalhos produtivos mais valorizados são 
em grande parte inacessíveis, sendo as atividades mais exploradas e mal remu-
neradas reservadas às mulheres pobres e não-brancas. Tanto o trabalho das mu-
lheres como dos rurais de forma ampla possuem em comum a proximidade com 
a natureza e com as atividades de cuidado.

Diante disso, sustenta-se que, para as mulheres que se preservaram no 
campo, a situação é duplamente degradante, visto que concentraram de forma 
significativa os trabalhos rurais não remunerados e desvalorizados, ademais es-C
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tão submetidas ao patriarcado tanto fora quanto dentro de suas famílias e co-
munidades. Pelo tipo de trabalho desempenhado pelas mulheres rurais, devido 
a questões históricas e culturais, costumam estar ligadas de forma mais acen-
tuada à preservação de bens comuns, isto é, terras, territórios, águas e florestas, 
pois dependem de recursos comuns da natureza para a realização de suas prá-
ticas e atividades de sobrevivência (FEDERICI, 2014).

Os trabalhos realizados sobremaneira pelas mulheres rurais sintetizam pro-
fundo relacionamento com o território, por isso os conflitos socioambientais, 
por afetarem o acesso ou o desenvolvimento dos citados trabalhos no territó-
rio, impactam principalmente as mulheres. A expropriação de seus territórios 
impacta sobremaneira as mulheres, visto que envolve diversas dimensões de 
suas práticas, que abrange muito mais do que a produção de mercadorias, mas 
engloba todo o restante sem o qual não há vida, isto é, alimentação, relações, 
memórias e afetividades. As mulheres do Movimento do Contestado não deixa-
ram de fazer parte dessa realidade patriarcal, entretanto, a situação era de certa 
autonomia quanto às instituições de disciplinamento, tais como igrejas e hos-
pitais. Com esta autonomia, o sentido de ser mulher não pôde ser totalmente 
fechado e controlado. 

Diante das situações extremas geradas pelo avanço sobre suas terras e pelos 
especiais sofrimentos enfrentados por estas devido às desigualdades de gênero, 
assumiram rapidamente papéis ativos na resistência. As mulheres dependiam 
mais da terra para realizar as práticas e desempenhar os papéis que a cultura 
local demandava-lhes, tal como o de mãe. Igualmente sofreram mais intensa-
mente as punições, pois englobavam a violência sexual e a especial violência 
psicológica gerada pelas violações contra as crianças, pois que era às mulheres 
a quem cabia o cuidado com as crianças, o qual envolvia afetividade.

“VIRGENS” GUERREIRAS

Apesar do significativo domínio patriarcal que imperava, as mulheres de-
sempenharam funções de liderança no movimento do Contestado, possuido-
ras de poderes e influência sobre os sertanejos, tanto em razão de suas especiais 
habilidades quanto do mundo mítico estabelecido naquela realidade, demons-
trando relações entre poder político e poder simbólico (FELDMAN, 2005). C
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A resistência no movimento do Contestado desde o início foi alimenta-
da por aspectos culturais e religiosos intermediados pela entidade do “monge” 
José Maria, o qual mesmo depois de morto continuou exercendo influência. 
O mundo mítico permitia formas de manipulação de forças, a fim de revestir 
de legitimidade e plausibilidade tanto a luta sertaneja, a qual contava com pou-
cos recursos e escassas armas, quanto o sonho compartilhado da construção de 
uma “cidade santa”, isto é, igualitária, com alimento e terra para todos e fora da 
arbitrariedade e violência dos coronéis.

Nesse processo, as mulheres foram as principais portadoras de um poder 
simbólico o qual, ainda que intermediado pela figura do monge, chegava ao pla-
no concreto pelas chamadas “virgens”. Tal poder influenciou ações, decisões e a 
continuidade das lutas (FELDMAN, 2005). 

Pesquisadores do tema indicam que a designação “virgem” não teria 
correspondência com uma condição física, havendo inclusive relatos de mu-
lheres casadas que exerciam tal papel, mas que diria respeito a uma ruptura 
com a condição familiar tradicional da mulher, isto é, com as funções tradi-
cionais de esposa e mãe, simbolizando, de um lado, a não submissão ao po-
der masculino, porém também, de outro, a sexualidade “neutra” daquelas que 
não poderiam ser controladas pelo modelo do patriarcado (FELDMAN, 
2005). Ademais, a designação da “virgindade” era associada a uma ideia de 
“pureza de espírito”, relacionada à valorização de certas qualidades da mu-
lher, tais como “bondade” e cooperação, as quais para aquelas comunidades 
eram expressas por meio das habilidades com ervas, do trabalho na roça, 
com o cuidado de crianças, entre outros. Assim como a mata não dominada 
era “virgem”, também as mulheres poderiam ser, e a valorização desse papel 
muito se aproxima da elevação sagrada da natureza presente na religiosida-
de cabocla. Percebe-se que para os caboclos havia associação dos caracteres 
considerados como femininos à natureza e ao religioso, o que assumiu im-
portância concreta quando da legitimação da atuação das “virgens”, desde 
o plano simbólico até o concreto.

As chamadas “virgens” acompanhavam o monge José Maria e auxiliavam- 
no nas pregações, nas articulações dos redutos, no trabalho com as ervas medi-
cinais, no amparo de feridos e também na liderança durante os combates. As 
mulheres representavam um elo entre o mundo “extra-social” ou espiritual que C
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legitimava a luta cabocla e as ações concretas, que levou os caboclos a lutarem 
irresignadamente e vencerem diversas batalhas.

Ainda que fosse grande o número de mulheres que atuaram em posição 
de liderança ao longo da Guerra do Contestado, algumas habitam o imaginá-
rio caboclo de forma mais latente ao longo dos anos, entre elas Zatta, Rocha e 
Fraga mencionam (2018, p. 5):

A ‘Virgem Teodora’, que deu esperança à população por meio de suas vi-
sões; ‘Chica Pelega’, a guerreira que espalhou coragem e bondade por onde 
passou, a despeito de sua história trágica; ‘Nega Jacinta’, ou Nhá Jacinta, 
conhecida pela prática de benzeduras e parteira; e ‘Maria Rosa’, que lide-
rou milhares de homens e mulheres contra as forças repressivas republica-
nas, além de proporcionar fé e esperança ao povo.

Francisca Roberta - ou Chica Pelega como ficou amplamente conhecida 
na região do Contestado - teve sua trajetória relacionada ao monge desde seu 
nascimento. Pretensamente, seus pais teriam concebido Chica Pelega após a 
intervenção mítica do monge e desde mais tenra idade teria demonstrado ha-
bilidade com ervas e no cuidado com animais. Sua atuação no movimento ini-
cia-se após ataque violento de jagunços em suas terras, os quais assassinaram 
seu pai e tio, além de incendiaram sua casa, o que fez com que ela e sua mãe 
perambulassem por semanas nas matas, até, junto de outros expulsos, encon-
trarem o reduto de Taquaruçu. Já no reduto Chica rapidamente ganhou noto-
riedade pelo seu trabalho de liderança, cuidado com doentes e habilidades com 
as plantas medicinais. Conforme relatos, nas batalhas, Chica lutou bravamen-
te, enfrentando metralhadoras apenas com a coragem, um facão nas mãos e um 
pelego nas costas. Em nível simbólico Chica Pelega sintetizou os emblemas da 
luta cabocla (TRENTO; LUDKA; FRAGA, 2014, p. 281-3).

Discípula de Chica Pelega, Teodora atuou por breve tempo, porém exer-
ceu importante liderança no movimento do Contestado. Mediante supostas vi-
sões inspiradas pelo monge, influenciou a vitória de diversas batalhas na guerra, 
dando esperança e confiança, ademais incentivou a criação da primeira ocupação 
chamada de “Cidade Santa” (TRENTO; LUDKA; FRAGA, 2014, p. 284-8). 

Outra grande líder foi Nega Jacinta, a qual teve representação importan-
te no movimento. Conforme contado pelo povo caboclo era considerada “San- C
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ta” pela cura de doentes, benzimentos, rezas e dezenas de partos que realizou 
(TRENTO; LUDKA; FRAGA, 2014, p. 284-8).

Por fim, uma das heroínas mais lembradas da Guerra do Contestado foi 
Maria Rosa. Lembrada como guerreira, guia e mártir, pode ser considerada uma 
das mulheres que mais transgrediram os paradigmas de gênero de sua época. 
Conforme população local e folcloristas, Maria Rosa andava toda de branco, 
com fitas e penas nos cabelos, à frente dos sertanejos, carregando uma bandei-
ra com a cruz verde, dando ordens e nomeando seus guerreiros. Os caboclos 
consideravam que Maria Rosa representava a vontade do monge, respeitada 
por tudo ver e saber. Determinava os exercícios diários no preparo para as ba-
talhas, bem como desenvolvia as estratégias das batalhas. Dizia-se que recebia 
as mensagens do monge em transes dando os conselhos para a organização das 
batalhas. Toda a operacionalização era efetuada a partir da liderança de Ma-
ria Rosa, que se tornou a líder máxima do povo após a vitória ao grande ataque 
realizado em 8 de janeiro de 1914 em Taquaruçu, dando seguimento a diver-
sas batalhas vitoriosas. 

Conforme narram Zatta, Rocha e Fraga (2018, p. 9-10, grifos da autora):

A ‘bela virgem’ Maria Rosa, comandante suprema do reduto de Caragua-
tá, vendo a movimentação, e bastante temerosa, ordenou a retirada de seu 
pessoal para outros redutos menores, mais seguros, em Pedra Branca, São 
Pedro, Santo Antônio, Santa Maria, Caçador Grande, Tamanduá e ou-
tros. A essa altura, os sertanejos contavam com mais de 3.000 homens do 
‘Exército Encantado’, com armas brancas, mais 200 homens do ‘Exército 
de Cavalaria’ armados de winchesters e mausers, os 24 homens da guarda 
dos ‘Pares de França’, 25 homens do ‘Piquete da Avançada’, cerca de 2.000 
mulheres com mais de 17 anos em condições de lutar, e mais 500 crianças 
aptas a auxiliar as forças na retaguarda – ‘aqui, sobre o comando de Maria 
Rosa, a resistência cabocla alcança suas máxima aglutinação de gentes em 
guerra, a líder, parecia, com a vitória em Caraguatá, ter conseguido o feito 
de unificação da causa cabocla’.

A vitória dos caboclos sobre as tropas federais em Caraguatá foi impor-
tante para fortalecer a liderança de Maria Rosa. No entanto também levou as 
forças legalistas a empreenderem maiores esforços e organização para vencer 
os caboclos e caboclas do Contestado, que aglutinaram mais de 8 mil soldados 
até 1915 (ZATTA; ROCHA; FRAGA, 2018, p. 9). O grande e rápido forta-C
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lecimento das forças do Estado, ao lado de uma grande perda de população em 
razão do tifo, fazem com que Maria Rosa tenha de evacuar Caraguatá condu-
zindo para redutos menores e mais seguros, bem como para o novo reduto de 
Bom Sossego (MACHADO, 2001, p. 228). 

Portanto, o período posterior à grande unificação verificada sob a lide-
rança de Maria Rosa é seguido pelo acirramento das dificuldades decorrentes 
das baixas populacionais decorrentes de doenças, do clima, do fortalecimen-
to das forças nacionais, bem como das disputas de poder que ocorriam dentro 
do próprio movimento. Machado (2001, p. 227) fala de iniciativas planejadas 
de Querubina, a fim de diminuir o poder de Maria Rosa. Alguns autores men-
cionam relatos de que Maria Rosa teria se relacionado com oficial do Exército 
chamado de Mattos Costa e que este seria o motivo de perder o rigor na lide-
rança cabocla. Entende-se que tal fato alimenta-se muito mais de uma “roman-
ciação” do movimento do que de evidências concretas. A verdade é que diversos 
foram os fatos que levaram ao decaimento da liderança de Maria Rosa e junto 
dela da luta cabocla, conforme citado. 

A predisposição de dar destaque para a suposta perda de competência de 
liderança da personagem mulher em razão de sentimentos por um homem da 
elite apenas demonstra as tendências machistas e elitistas das narrativas, que 
colocam na sexualidade feminina fraqueza e incompetência. Contudo, ainda 
que haja relatos de que tais comentários possam ter existido à época, estes ape-
nas demonstram que, apesar de toda a transgressão, Maria Rosa ainda não es-
teve imune ao preconceito machista que por estes comentários colocou a culpa 
da desarticulação do movimento em sua sexualidade.

A atuação das caboclas de forma geral foi fundamental ao movimento do 
Contestado, pois exerceram funções de ação e de transformação da realidade. As 
caboclas do Contestado integraram o “exército encantado” na função de guer-
reiras, desempenharam atividades e conhecimentos ligados aos cuidados com 
a saúde, atuaram na organização de comunidades (redutos) e na própria lide-
rança das batalhas. As personagens aqui destacadas são uma amostra sobre o 
protagonismo das mulheres naquele contexto e a especial importância da terra 
para as mulheres rurais que as levaram a assumir papéis que desafiavam o ma-
chismo da época.
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GÊNERO E TRANSGRESSÃO SIMBÓLICA
NO MOVIMENTO DO CONTESTADO

A categoria de gênero consiste em modelo imposto ao corpo sexuado que 
o limita à dicotomia homem-mulher, porém, como explica Scott (1989), não se
resume ao sexo e à sexualidade. Pelas relações de gênero dinâmicas sociais que
diferenciam os seres humanos a partir do sexo biológico são naturalizadas, asso-
ciadas ao biológico como meio de validação inquestionável de diferenças, limi-
tando o universo das características humanas a duas partes, atribuindo metade
ao homem (sexo masculino) e metade à mulher (sexo feminino) (DELPHY,
2001). Várias instituições legitimam essa arbitrariedade cultural, tais como a
família, a escola, a igreja etc.

Em uma sociedade fundada na hierarquia de poder tido como relação 
entre dominantes e dominados, os valores sociais do masculino e do femini-
no justificam a ideia de gênero, como se uma dicotomia biológica e física fosse 
a razão de outra social e cultural que engendra modelo de hierarquia (DEL-
PHY, 2001). A partir desta precedência, certa divisão sexual do trabalho é na-
turalizada, ao lado da limitação da natureza humana em duas categorias, a fim 
de encerrar a totalidade dos traços humanos e de suas potencialidades e visar a 
estaticidade das relações de poder.

Nesta divisão, chama-se de trabalho produtivo aquele voltado para produ-
ção de mercadorias ou integrado ao mercado produtivo, objeto de valorização 
e masculinização; já o trabalho reprodutivo engloba as atividades que possuem 
como centro geração e cuidados com a vida e não a mercadoria, tais como ges-
tação, alimentação, atividades comunitárias, atenção às crianças, cultivos de hor-
tas para consumo, plantas medicinais, entre muitas outras. Esta última categoria 
de trabalho é apresentada como função primordial das mulheres, a qual, embo-
ra reconhecida como necessária, é tida como de menor importância e valor, pois 
significa a “perda de tempo” para a produção de mercadorias. A gestação e a ma-
ternidade atrapalham a utilização de corpos humanos no mercado de trabalho.

Segundo antes tratado, os trabalhos realizados sobremaneira pelas mu-
lheres rurais, por se afastarem da produção de mercadorias, sintetizam, de for-
ma acentuada, as relações da vida com o território. Dessa forma, os conflitos 
socioambientais e agrários, por afetarem o acesso ou o desenvolvimento dos C
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citados trabalhos no território, impactam de forma especial as mulheres. A in-
tegração e o protagonismo das mulheres no movimento do Contestado dei-
xam tal ligação latente. 

Quando as caboclas foram expulsas de suas terras perderam muito mais 
que suas residências, ou simples lotes para plantação. Foram segregadas do es-
paço onde desenvolviam seus trabalhos, suas relações familiares, suas práticas e 
sua religiosidade. A potência desse apartamento é latente quando se pensa que, 
mesmo em uma sociedade patriarcal, foram à guerra junto aos homens e, além 
disso, nas novas comunidades assumiram função de liderança em atividades que 
foram essenciais para a coesão comunitária e na resistência durante as batalhas.

Percebe-se que os trabalhos chamados de reprodutivos aproximam-se so-
bremaneira da natureza. Já os trabalhos tidos como produtivos seriam aqueles 
que já se afastaram da natureza como meio de vida comum, centrado na natu-
reza como recursos para produção de mercadoria e renda individualizadas. Pela 
visão de trabalho mediatizado pelo dinheiro, trabalhos concretos desempenha-
dos por povos tradicionais e mulheres sobre a vida humana e a natureza não são 
reconhecidos, o que permite sua expropriação enquanto parte de uma nature-
za “sem valor”, superexplorados e desvalorizados. Tal aproximação permite re-
velar que as disputas sobre bens comuns permeiam o caminhar das sociedades 
humanas e modifica o mundo, evidenciando lutas por visões de mundo e civi-
lizações expressas pelo conflito entre apropriação privada para dominação de 
territórios e a reprodução baseada na partilha de recursos (FEDERICI, 2014).

Para uma visão de civilização em que o centro da vida é a disputa e a do-
minação da natureza, encerra-se o ser humano na dicotomia mulher-natureza- 
sentimentos x homem-cultura-razão, a fim de legitimar o direito de controle e 
domínio exercido por esse pretenso ser masculino e racional. Diante disso, as 
mulheres tornam-se o “outro” primitivo do capitalismo europeu, tidas como elo 
com práticas milenares de convivência e adoração com a natureza que precisam 
ser superados em prol da existência fechada pelo materialismo.

Ao lado das bruxas europeias, também os sujeitos coloniais foram desva-
lorizados e tiveram humanidade questionada. Estes recebiam adjetivos que de-
monstram o rebaixamento da sua visão de mundo em relação com a natureza, 
tais como selvagens, irracionais, lascivos. Assim, “a linguagem da caça às bruxas 
‘produziu’ a mulher como uma espécie diferente, um ser sui generis, mais carnal C
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e pervertido por natureza” (FEDERICI, 2017, p. 345), o que se verificou tam-
bém em relação aos povos colonizados e escravizados, ou seja, seres da natureza 
- e não seres destinados a dominá-la, como eram os homens brancos europeus. 

A influência recíproca entre a caça às bruxas e a violência colonial contra 
os povos originários americanos e africanos, sobretudo contra suas parcelas de 
mulheres, demonstra essa relação com a visão sobre a natureza, sendo que as 
acusações de adoração ao demônio foram transpostas para a América com in-
tuito de romper a resistência das populações locais e justificar a escravização e 
a expropriação de terras. Igualmente, “a experiência americana persuadiu au-
toridades europeias a acreditarem na existência de populações inteiras de bru-
xas, o que as instigou a aplicar na Europa as mesmas técnicas de extermínio em 
massa desenvolvidas na América” (FEDERICI, 2017, p. 357). 

Através destas constatações é possível perceber o potencial transgressor 
que as crenças mágicas assumem ao longo da história, na medida em que ali-
mentavam forma autônoma de conexão com a natureza, própria de povos e de 
uma visão de mundo que concebe a natureza e o ser humano para além de um 
simples agregado de moléculas para o uso no mercado e na disciplina capita-
lista. Um exemplo é o inquestionável papel histórico das profecias de expressar 
os desejos e dotar os planos dos pobres de legitimidade e motivação. 

A racionalização do tempo busca substituir as profecias pelos cálculos de 
probabilidade e fixar o corpo no espaço tempo, pois a regularidade é condição es-
sencial do trabalho capitalista. Além do mais, a magia apresenta-se como inimiga 
do desenvolvimento do capitalismo porque debilitava o princípio da responsabi-
lidade individual ao, por exemplo, relacionar a causa da ação social ao movimento 
das estrelas, o que estava fora do alcance e do controle da burguesia. A incompa-
tibilidade entre magia e a disciplina do trabalho capitalista é uma das razões pe-
las quais foi lançada uma campanha de terror contra a magia (FEDERICI, 2017). 

A magia fragiliza a lei da causalidade, pois se pauta na existência de uma 
força maior que perpassa a natureza e todo o universo, transcende o conceito 
de Deus-pai que faz tudo conforme uma ordem disciplinadora, ademais ba-
lança a visão de controle humano sobre o mundo, a sociedade e sobre seu pró-
prio destino. O homem moderno teme a natureza e o destino, por isso precisa 
negar as forças naturais, as quais acredita podem ser controladas, ainda que se-
jam subcompreendidas e desrespeitadas.  C
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As forças naturais ou sobre humanas permitem que os dominados acre-
ditem que por maior que seja a disparidade de poder em uma relação, sempre 
paira algo maior que pode se impor a qualquer poder terreno e que estaria a fa-
vor da justiça social, dos fracos, dos oprimidos. A crença nos milagres, nas re-
zas e na profecias permite abrir margem para possibilidades de mudança em 
qualquer quadro de desigualdade, por mais inóspito que seja, pois se pauta em 
forças de ordens e potências diferentes, com imposição de forças sobre-huma-
nas que podem interferir sobre o destino mediante o incremento da potencia-
lidade de ação daqueles que nelas acreditam.

O controle sobre a terra é o domínio sobre a natureza, sobre os bens co-
muns, mas também sobre as consciências. Movimentos messiânicos como o do 
Contestado demonstram que as crenças magísticas no ambiente de insurgência 
social possuem significados e simbologias de transgressão que exigem análise 
complexa e um olhar que vai muito além da pretensa falta de estudo ou ino-
cência de populações envolvidas.

No movimento do Contestado pairava um ambiente de autonomia rústi-
ca tanto da religião, quanto sobre o corpo, por isso as práticas mágico-religio-
sas, relacionadas também às festividades, rituais e cerimonias comunitárias se 
expressavam pela autonomia, próprio do “catolicismo popular” da região, que 
agregava diferentes elementos culturais, pautado na “auto-produção do grupo 
camponês” , o que gerou inclusive choques entre o novo clero e a população 
(MACHADO, 2001, p. 164). Esta atmosfera de autonomia foi a base do mo-
vimento, tanto nas batalhas, quanto na organização dos redutos e, inclusive, é 
um elemento que permite compreender a atuação das mulheres.

Naquela atmosfera, as mulheres foram o canal de um poder simbóli-
co que permitia concretizar a visão de mundo sustentada pelos “monges” que 
fundamentavam as crenças religiosas na região. Na Igreja Católica predomi-
nam os dogmas e doutrina marianos pelos quais as aparições da espiritualida-
de desta religião se manifesta predominantemente mediante Virgem Maria, 
a própria mãe de Jesus, fundamentada nos dogmas de mulher casta e sem a 
mancha do pecado original, com reconhecimento de legitimidade subordina-
do à adequação da aparição com a doutrina católica. Diferentemente, as apa-
rições no movimento do Contestado eram de um homem não reconhecido 
pela instituição da Igreja Católica, sem sacerdote, que pregava doutrinas que C
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inclusive conflitavam com alguns dogmas católicos, por exemplo, adorando 
as criaturas da natureza (e não somente o Criador), ademais a transmissão de 
suas mensagens, desde o plano sobre-humano, dava-se por mulheres cabo-
clas, chamadas de virgens não por uma condição de castidade, inclusive ine-
rente à subordinação das mulheres, mas sim por um caractere de bondade e 
“pureza” espiritual expressas pelas capacidades de liderança e cooperação co-
munitárias, capacidades estas que demandavam atuação ativa das mulheres e 
não submissão e castidade. 

Aquela atmosfera de autonomia cultural e religiosa parece ter sido utiliza-
da para a transgressão simbólica em vários aspectos, mas em especial na subver-
são dos papéis das mulheres no movimento do Contestado, na medida em que 
permitiu legitimidade e valorização do desempenho por parte delas de ativida-
des que não colocavam as mulheres em espaço de submissão, mas que precisa-
vam ser exercidas no contexto daquele conflito agrário e bélico. A atuação das 
mulheres foi elemento fundamental das diversas vitórias do povo caboclo, seja 
pelas inovadoras táticas de guerra, pela organização dos redutos e pelos cuida-
dos de saúde com as ervas medicinais, seja pelas práticas religiosas que, além 
de servirem como alento àqueles sofridos sujeitos, serviram de canal para mo-
bilização e unificação das causas populares.

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Os conflitos agrários marcam a trajetória da formação do mercado de tra-
balho e do mercado de terras desde seus aspectos mais remotos, nos diferentes 
espaços onde se perpetuaram. A formação das indústrias na Europa e as colo-
nizações são fenômenos que indicam este liame, perpassado por diversos movi-
mentos, desde a formação de um diferente sistema econômico até os meandros 
culturais e simbólicos mais sutis envolvidos.

A ideia de uma verdade universalmente válida baseou o pensamento da 
modernidade com a pretensão de colocar todos em patamar de igualdade, po-
rém, na concretude, fundamenta a primazia de uns sobre outros e não trans-
põe a dicotomia hierarquizada entre homem-cultura versus mulher-natureza, 
a qual submete, por exemplo, povos tradicionais, mulheres e crianças à posição 
de outreidade e de não humanidade.C
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A mercantilização e expulsão dos povos da terra envolve a destruição de 
formas de existir pautados no relacionamento com a natureza, A isso é inerente 
a desvalorização dos trabalhos rurais e das mulheres. Em razão de uma histó-
rica divisão sexual do trabalho, as mulheres rurais perpetuam práticas que de-
monstram sobremaneira formas de vida em profunda relação com o território. 
Por isso os conflitos agrários, por envolverem violência e afetarem o acesso ou o 
desenvolvimento dos trabalhos na terra, impactam principalmente as mulheres. 
Entretanto, ainda que as injustiças agrárias e socioambientais tenham vitimiza-
do mormente as mulheres, para além disso demonstrou também a capacidade 
da resistência feminina, na construção de uma realidade que potencializa a vida.

O movimento do Contestado foi um dos maiores conflitos agrários da his-
tória brasileira e marcou sentidos transgressores de visão de mundo e de papéis 
de gênero, o que se expressa através do protagonismo das mulheres, as quais fo-
ram respeitadas e valorizadas naquele contexto, com as devidas ressalvas abor-
dadas neste artigo, porém sem serem vulgarizadas dos apelos sexuais. Ao longo 
das décadas, as diferentes narrativas históricas abordam a quebra de paradig-
mas operada pelas caboclas do Contestado em um tempo em que muitas eram 
submissas, as quais ocuparam posições de líderes de batalha, guerreiras, líderes 
comunitárias, organizadoras de brigadas, curandeiras, parteiras e agricultoras, 
visibilizadas como sujeitas fundamentais no fortalecimento da causa cabocla e 
na permanência e crescimento do movimento por anos.

Ressaltar as vozes de mulheres populares no contexto da Guerra do Contes-
tado, além de enaltecer a memória daquelas que lutaram em busca de justiça so-
cial, revela os meandros que relacionam simbologias, mulheres, povos, natureza e 
conflitos agrários em disputa pela terra, desvelando injustiças socioambientais, as-
sim como as ricas experiências de resistência e possibilidades para a construção de 
realidades com centralidade na vida, na cooperação, na diversidade e no cuidado.

RESUMO: Conflitos agrários envolvem grupos sociais, pessoas e disputas pela 
vida sobre a terra e perpassam as experiências humanas nos mais diferentes lo-
cais e tempos. A Guerra do Contestado é considerada um dos maiores confli-
tos armados ocorridos no território nacional brasileiro envolvendo camponeses 
e forças armadas na luta pela terra. Este capítulo parte das nuanças registradas 
na relação empreendida pelas mulheres com o território, porém adquire recorte C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



223

CAP. 9 • MULHERES NA GUERRA DO CONTESTADO

específico ao buscar a compreensão de um dos maiores conflitos agrários ocor-
ridos no Brasil, qual seja, a Guerra do Contestado, mediante o enfoque da rele-
vância das mulheres e sua relação com as transgressões simbólicas perpetradas 
por este movimento social. Ainda que poucas sejam as fontes sobre a partici-
pação das mulheres na Guerra do Contestado, inúmeros são os relatos sobre a 
importância dos papéis por elas desempenhados, expressos, por exemplo, pela 
liderança beligerante, comunitária e religiosa, inclusive com personalidades fe-
mininas que marcam ainda hoje a cultura popular. 

Palavras-Chave: Mulheres. Guerra do Contestado. Conflitos agrários.
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OS ACONTECIMENTOS NA COMUNIDADE DO ALECRIM

N a manhã de 1º de dezembro de 2017, os moradores da Comunidade do 
Alecrim, em Pinhão (PR), foram surpreendidos pela execução de man-

dado de reintegração de posse que não apenas os retirou do lugar onde viviam 
há décadas, mas também destruiu tudo o que haviam construído ao longo des-
ses anos – inclusive a igreja e o posto de saúde. As imagens e vídeos registra-
dos no momento mostram máquinas reduzindo as construções a entulho, bem 
como os pertences das famílias ao ar livre, enquanto seus proprietários assis-
tiam à destruição1. 

1  É interessante observar como o acesso à tecnologia, que permitiu filmar e transmitir a ação de reinte-
gração de posse e a violência com que foi executada, se tornou instrumento fundamental na garantia de 
reivindicação por direitos e tratamento digno para os moradores do Alecrim. 

* Pós-doutora pelo PPGAS/Museu Nacional. Mestre e Doutora em Antropologia pela UnB. Gra-
duada em Ciências Sociais pela UFMG. Professora no Departamento de Antropologia da UFPR.
E-mail:  lilianaporto1@gmail.com

 ** Doutoranda em Políticas Públicas na UFPR. Mestre em Direito pela PUCPR. Especialista em
Direito Criminal pela Unicuritiba e em Direito Público pela UFPR. Graduada em Direito pela 
ITE. Promotora de justiça no Ministério Público do Estado do Paraná.
E-mail: appcosta@mppr.mp.br

 *** Mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR. Especialista em Direito Penal e Criminologia 
pelo INPC-UFPR. Graduada em Direito pela PUCPR e em Filosofia pela UFPR. Assessora 
jurídica no Ministério Público do Estado do Paraná.
E-mail: anac.brolo@gmail.com
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A capa do jornal Fatos do Iguaçu na edição da semana seguinte apresentou 
como manchete Alecrim, um paraíso destruído sobre a foto de um garoto cho-
rando com a demolição ocorrendo ao fundo e um carro de uma empresa de se-
gurança privada na lateral. Transcrevemos, a seguir, o texto da reportagem no 
interior do jornal, que é seguido de várias imagens de escombros:

Alecrim, um paraíso destruído

Na edição 790, de 24 de março de 2017, o Fatos do Iguaçu, na editoria Nosso 
Interior fez a reportagem sobre a localidade do Alecrim, ‘Alecrim é um pa-
raíso’. Além de encontrar uma linda natureza, ouvir a diversidade dos can-
tos dos pássaros, encontrou lá uma gente trabalhadora, que ama a lida na 
terra, um dos antigos moradores o senhor Hildiberto, assim definiu a sua 
localidade: “O Alecrim é um lugar maravilhoso! Somos felizes aqui, pros-
peramos, realizamos sonhos, temos amigos. E este lugar tem tudo para que 
outras famílias prosperem.
Infelizmente, no dia 1º de dezembro, o ‘paraíso’ viveu momentos de triste-
za e crueldade que marcaram a vida de 14 famílias e de toda a história do 
município de Pinhão de forma muito cruel. 
O oficial de justiça chegou junto com o policiamento e comunicou que es-
tavam ali para cumprir o mandado de reintegração de posse, solicitado pe-
las indústrias Zattar e acatado pela justiça. 
O desespero tomou conta de 14 famílias, que viram suas casas e várias benfei-
torias ali construídas ao longo dos 15, 20, 30 anos, destruídas por uma pá es-
cavadeira em menos de 1 hora, mais que casas e galpões, foram jogados por 
terra o trabalho de gerações, sonhos, futuro, toda a história da labuta com a ter-
ra, o meio de produção e sobrevivência das famílias. Em nossa reportagem ou-
tro morador diz “Somos pessoas de muita fé. Uns católicos, outros evangélicos, 
cada um respeita a religião do outro da comunidade. Esta é outra característica 
do Alecrim, união e respeito”, mas a reintegração de posse não respeitou nem 
a fé, já que a igreja foi também destruída, como o posto de saúde. As imagens 
falam por si ( JORNAL FATOS DO IGUAÇU, 08 de dezembro de 2017).

A violência da reintegração de posse não afetava apenas as 14 famílias do 
Alecrim. Marcada por uma longa história de conflitos fundiários, Pinhão (2019) C
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conta hoje com centenas de processos de reintegração de posse, alguns já tran-
sitados em julgado e outros com liminares expedidas que colocam a população 
em constante insegurança. Em vários casos, insegurança que perdura há gera-
ções. As memórias da ação dos jagunços ligados à empresa na região – que re-
sultavam em confisco da produção e morte das criações dos posseiros locais, 
pressão para assinatura de contratos de “arrendamento” por parte da madeireira 
João José Zattar S.A., incêndio de casas e paióis e, em casos extremos, assassi-
natos (AYOUB, 2010; PORTO, SALLES, MARQUES, 2013) – são transmi-
tidas de pais para filhos e para netos, como se explicita em texto de estudante 
do 7º ano da Escola Rural Estadual Izaltino Bastos:

Os jagunços

Quando minha mãe era criança, sofria muito, pois toda minha família mo-
rava em terrenos que pertencem a uma firma chamada Zattar. Eles tinham 
que viver com o pouco que lhes era dado. Sobreviviam tirando erva escon-
dido, arrendando roças para plantar e dar quase tudo o que plantavam para 
a firma. Mas o tempo foi passando e o povo foi se revoltando e a requerer 
seus direitos de morador antigo, isso gerou conflito entre os moradores e 
os jagunços da firma.
Os jagunços chegavam de repente e atacavam. Mulheres, e homens, crianças, 
disparando balas de revólver e todo tipo de armamento de fogo, queiman-
do casas sem dó nem piedade. Mas graças a algumas pessoas que tinham o 
poder de nos ajudar, tudo foi mudando e hoje, depois de muitos anos, nossa 
família vive tranquila, cada um com seu pedacinho de chão, sem nenhuma 
perseguição (PORTO; SALLES; MARQUES, 2013, p. 232-3).

Esta tranquilidade a que se refere o jovem estudante, morador de um 
dos faxinais da região e da quarta geração de uma importante família de pos-
seiros locais, é ameaçada pelos acontecimentos do Alecrim2. A possibilida-
de da expulsão das terras natais volta a ser uma realidade próxima para parte 

2 Em momentos anteriores, a resolução dos conflitos pareceu estar mais próxima. A João José Zattar S.A. 
já havia demonstrado seu interesse em vender suas terras ao INCRA, no entanto não concordava com os 
valores estabelecidos (sendo a presença de posseiros/faxinalenses em suas terras um aspecto que contri-
buía para a avaliação mais baixa das áreas – o denominado “fator ancianidade”, baseado na Lei 8629/93). C
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significativa dos moradores das áreas de matas do município3. Afinal, milha-
res deles possuíam, assim como as quatorze famílias do Alecrim, mandados 
de reintegração de posse já expedidos. A ação da madeireira durante o ato de 
reintegração, com a presença da polícia, demonstrava que o risco poderia se 
concretizar a qualquer momento. Fantasmas do passado retornando e reavi-
vando o temor não apenas de precisarem sair de suas terras, mas também de 
serem obrigados a novamente transformar seus modos tradicionais de ser e 
viver para enfrentar as pressões da poderosa empresa e das ações estatais por 
ela motivadas.

Quadro de medo que, por sua vez, não provocou apenas reações de de-
sespero4, mas também a união dos vários movimentos sociais do campo para 
se contrapor ao prenúncio de novas investidas de expropriação de seus territó-
rios. Assim, quase imediatamente começaram a circular vídeos e áudios sobre 
o acontecido – para o que também foi fundamental a cobertura do jornal Fatos
do Iguaçu, não apenas em sua versão impressa, mas também através de matérias
e vídeos na internet. Acrescente-se o movimento de reocupação do Alecrim
após o mencionado despejo, as pressões sobre o INCRA para a construção de
soluções para o grave conflito reinstalado, fechamentos de estradas e anúncios
de novos fechamentos, atos de solidariedade e mobilização de todos aqueles
que poderiam ser atingidos por novas ações de reintegração de posse. E, ainda, 
a solicitação de intervenção do Ministério Público na questão com o enfoque
de que parte dos atingidos era de faxinalenses.

Avaliar os impactos das ações no Alecrim exige, por sua vez, a compreen-
são da maneira pela qual se consolidou o poder da madeireira João José Zattar 
S.A. no município de Pinhão e suas consequências para os povos de faxinais 
que lá viviam antes de sua chegada. Aqui, a reportagem O Alecrim é um paraí-
so, também do jornal Fatos do Iguaçu, exibe alguns indícios do que queremos 
apontar. Ao abordar a narrativa do Sr. Alcides Freski sobre a história do lugar 
(com 76 anos e nascido no Alecrim), a reportagem mostra os seguintes trechos:

3 O município de Pinhão apresenta dois ambientes naturais muito diversos: as áreas de campos, onde se 
situam as atividades de grandes empresas do agronegócio, e as áreas de matas, onde se concentram os 
povos de faxinais e os conflitos fundiários com a madeireira João José Zattar S.A.

4 Embora o pavor tenha resultado em ações extremas por parte de alguns, como o caso de um senhor que 
teria se suicidado ao pensar na possibilidade de que com ele se passasse o que houve no Alecrim, segundo 
relato ouvido de morador da Serra do Mariano em maio de 2018. C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



CAP. 10 • A COMPLEXIDADE DAS ARTICULAÇÕES ENTRE TERRITORIALIDADE E REFORMA AGRÁRIA

231

Seu Freski recordou que há muitos anos o sistema de agricultura eram se-
melhantes à dos faxinaleses, onde os animais eram criados soltos e as cul-
turas plantadas sem cercas limites […] 
Para este agricultor, quem deseja morar em um lugar sossegado, o Alecrim 
é o melhor lugar do mundo, conta que as propriedades hoje em dia são cer-
cadas, diferente de outros tempos, onde tudo era livre ( JORNAL FATOS 
DO IGUAÇU, 24 de março de 2017).

Neste trecho se evidencia um processo que ocorreu na maior parte das 
áreas de Pinhão(PR) posteriormente ‘controladas’ pela madeireira João José 
Zattar S.A. Os habitantes locais, posseiros que se estabeleceram no município 
em um período descrito como de ‘terras livres’, podiam escolher uma área nas 
matas de araucária que ainda não era ocupada por uma família e ali estabelecer 
sua moradia, realizando criação de animais em compáscuo, extrativismo de bai-
xo impacto e, em áreas separadas – por cercas, pela distância ou por acidentes 
naturais –, plantar lavoura (policultivo de produtos de subsistência). Dinâmica 
que permaneceu até meados do sec. XX, desenvolvendo uma estrutura produ-
tiva conhecida na literatura como “sistema faxinal.5

Esta organização produtiva apresentava, além do compáscuo, uma série 
de características significativas que configuraram uma forma específica de ser 
e viver: a conjugação de múltiplas atividades produtivas para a garantia do sus-
tento familiar; a organização destas atividades de uma maneira própria, em que 
não somente os animais eram criados soltos, mas havia acordos coletivos so-
bre as atividades de criação e extração vegetal, bem como áreas descontínuas 
de produção controladas por uma única família; o estabelecimento de práticas 

5 A definição clássica de “sistema faxinal” é dada por Man Yu Chang: 
“O sistema faxinal, objeto central deste estudo, é uma forma de organização camponesa característica da 
região Centro-Sul do Paraná que ainda se apresenta de forma marcante. (...)
A semelhança dos demais sistemas de produção familiares, o sistema faxinal apresenta também os seguin-
tes componentes: produção animal – criação de animais domésticos para tração e consumo com destaque 
às espécies equina, suína, bovina, caprina e aves; produção agrícola – policultura alimentar de subsistência 
para abastecimento familiar e comercialização da parcela excedente, destacando as culturas de milho, 
feijão, arroz, batata e cebola; coleta de erva-mate – ervais nativos desenvolvidos dentro do criadouro e 
coletados durante a entressafra das culturas, desempenhando papel de renda complementar. 

 (...)
O que torna o sistema faxinal atípico é sua forma de organização. Ele se distingue das demais formas 
camponesas de produção no Brasil pelo seu caráter coletivo no uso da terra para a produção animal. A 
instância do comunal é consubstanciada nesse sistema em forma de “criadouro comum”, espaço no qual 
os animais são criados à solta” (CHANG, 1988, p. 13-14).C
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de convivência comunitária e uma sociabilidade específica, marcada por cele-
brações comuns (por exemplo, festas de santo, romarias, mesadas de anjo, tor-
neios de futebol), relações de parentesco, afinidade e vizinhança; a constituição 
de um território pelo qual circulavam os moradores locais6. 

A consolidação das atividades da madeireira exerceu pressão significativa 
sobre esta configuração tradicional, exigindo dos habitantes locais a elaboração 
de estratégias para garantir sua permanência no território. As atividades da 
empresa são descritas pela população como marcadas por processos de frau-
de (destacam-se aqui histórias de moradores que, ludibriados, acreditavam es-
tar vendendo pinheiros para corte e assinavam escrituras de venda de terras7) 
e violência (com atuação de força armada – composta tanto por guardas for-
malmente identificados quanto por jagunços8 –, sendo uma de suas principais 
responsabilidades obrigar os moradores sem documentação a assinarem con-
tratos de ‘arrendamento’ e, através destes, legitimar o controle da madeireira 
sobre a terra). Uma importante liderança faxinalense do município descreve o 
tripé sobre o qual se sustentava o sistema de dominação da madeireira como 
“jagunço, contrato e cerca”. O terceiro destes aspectos, a cerca, remete ao uso 
do cercamento dos terrenos como mais uma estratégia da Zattar na desle-
gitimação do direito das populações tradicionais de Pinhão a seu território.

A resposta ao contexto de pressão sobre o território provocado pela atua-
ção da madeireira derivou no fechamento das terras pelos moradores, que pas-

6 É interessante observar que as casas do interior paranaense construídas de madeira não constituem bens 
imóveis, e sim móveis, pois é possível desmontá-las e reerguê-las em outro local. Isto faz com que a mobi-
lidade das populações tradicionais do Paraná no perímetro de um território amplo seja mais intensa que 
em regiões do país onde as moradias são de alvenaria ou adobe. Acrescente-se que, no caso de Pinhão, a 
presença de uma sociabilidade fortemente agonística contribui para que a mobilidade seja uma ferramen-
ta importante para lidar com conflitos entre parentes e/ou vizinhos. 

7 Um trecho do livro Madeira de Lei, de Monteiro (2008, p. 58), cujos direitos autorais são do espólio de 
Miguel Zattar, evidencia o reconhecimento da própria madeireira sobre este procedimento: “João José, ao 
longo de muitos anos, não comprara terras, mas árvores. Quando faleceu, suas árvores cobriam milhares 
de alqueires, parte significativa dos municípios limítrofes a Pinhão. Comprava só a madeira em pé, com 
contratos de exploração que iam de trinta a sessenta anos. Ao morrer, deixou para seus filhos um mar de 
escrituras de compras, entre árvores e retalhos imensos de terras”.

8 Também aqui há outro trecho do livro Madeira de Lei que aponta como a atuação armada de jagunços e 
guardas da madeireira pode ser pensada de maneira unitária: “Dalmo Pinto Portugal, casado com Gilda, 
sobrinha de Osires, e que viveu por um bom tempo em Pinhão, conta que mandava consertar as armas 
dos jagunços ou dos vigias das fazendas dos Zattar. Ele lembra que não cobrava nada pela munição, pelos 
consertos das espingardas, revólveres, Winchester, entre outras” (MONTEIRO, 2008, p. 61). C
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saram a também perceber a cerca como um marco importante na legitimação 
do direito territorial. O impacto mais evidente desta necessidade, por sua vez, 
foi a inviabilização do compáscuo pelo recorte do território por cercas. Além 
disso, nos casos comuns de grupos familiares que possuíam áreas de criação/ex-
trativismo e lavoura descontínuos, as terras de lavouras foram em geral atribuí-
das a membros diferentes da mesma família (pois vários são os relatos de casas 
ou paióis incendiados quando da ausência de seus moradores – sendo a frag-
mentação das posses entre membros da família a garantia de presença constante 
de alguém nos distintos trechos). Isto leva ao cenário descrito pelo Sr. Alcides 
Freski na reportagem acima citada. 

Cabe ressaltar, no entanto, que se a atuação da madeireira inviabilizou a 
manutenção seja do compáscuo, seja das terras descontínuas de lavoura, isto 
não implicou em uma mudança radical do modo de vida dos povos de faxinais, 
que mantiveram sua relação particular com o ambiente e com a forma de pro-
dução tradicional. No interior de suas áreas, o sistema de criação de animais 
soltos, extrativismo de pinhão e erva-mate, lavouras cercadas permaneceu. As 
plantações continuam sendo predominantemente de alimentos de subsistên-
cia, principalmente milho, feijão, mandioca, amendoim, arroz, abóbora, horta-
liças, frutas. Sementes crioulas são fundamentais e circulam entre parentes e 
vizinhos. Os animais são confinados por longos períodos antes de serem aba-
tidos, com o objetivo de limpar a carne. O ambiente, com suas plantas medi-
cinais, fornece subsídios para a atuação de curadores e benzedeiras. Ambiente 
que possui, ainda, um caráter sagrado, marcado por relatos locais sobre a pre-
sença de São João Maria na região, sobre ser ele um profeta encantado ainda 
vivo9. E que também guarda riquezas escondidas, as panelas de dinheiro revela-
das a alguns por visagens. Modo de vida que contribuiu e contribui de maneira 

9 Como exemplo dessa perspectiva de mundo, um morador de 87 anos do Faxinal dos Ribeiros, curador e 
responsável por uma importante Festa do Divino local, contou ser afilhado do Profeta Joâo Maria, um 
profeta encantado que parou um tempo na casa de seus avós e padrinhos, mas hoje não vem mais ao mun-
do porque “tem muita soberbia no mundo. Para ele a soberbia é uma cerração, ele não pode vim [...] Por 
causa que ia aparecer muito castigo no mundo e o povo tava sofrendo, e não tava reconhecendo [...] Hoje 
tem muita infração, o dinheiro é infração, a riqueza é infração, então o povo acredita muito na infração” 
(entrevista realizada em maio de 2018). Hoje o Profeta João Maria vive em um taió também encantado, 
ao qual só se pode chegar se o caminhante resistir às tentações do caminho (como frutas, favos de mel, 
cobras, grande distância). C
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relevante para a preservação da diversidade biológica das matas de araucárias10 
e se contrapõe à lógica predatória da prática de extração madeireira, bem como 
à percepção da terra como valor de mercado. 

O movimento dos posseiros se organizou de maneira mais sistemática em 
1987, através da Associação das Famílias de Trabalhadores Rurais de Pinhão 
(AFATRUP), tendo desde então atuado para garantir a regularização fundiá-
ria das áreas controladas por seus membros (“moradores antigos”, como defi-
ne o jovem estudante na redação acima citada). No início da década de 1990, a 
AFATRUP orquestrou ações de retomada de terras anteriormente expropria-
das pela madeireira, sendo o Alecrim uma das comunidades resultantes destes 
feitos. Como resposta a João José Zattar S.A. ingressou com ações judiciais de 
reintegração de posse das áreas retomadas. 

Já no início deste século, o movimento dos posseiros adotou como es-
tratégia de fortalecimento da luta a articulação com outros movimentos so-
ciais consolidados e de projeção nacional, como o Movimento dos Pequenos 
Agricultores (MPA) e o Movimento Sem Terra (MST). O primeiro deles 
foi para o município em 2003 e o segundo fez suas primeiras ações locais em 
2006. Cabe ressaltar que os acampamentos do MST funcionaram (e conti-
nuam funcionando), inclusive, como uma espécie de “nova abertura de terras”, 
na medida em que vários dos acampados são moradores locais jovens, descen-
dentes das famílias que já habitavam a região antes da instalação da empresa, 
que buscam garantir o acesso ao território (anteriormente possível pelo des-
locamento nas áreas das matas, construção de moradia e estabelecimento de 
uma frente de controle familiar) e a continuidade de sua forma tradicional de 
vida. Também neste período, consolidou-se no município o movimento faxi-
nalense, através da Articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses (APF) com 
um projeto político de reconquista das terras de uso comum através do res-
tabelecimento do compáscuo. Ressaltamos que as distinções entre os movi-
mentos se relacionam menos com o perfil e o passado de seus membros que 
com seus projetos de futuro. 

10 Nesse aspecto, é importante considerar o reconhecimento da Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB) da ONU, em seu artigo 8j, quanto à importância da manutenção, preservação e respeito dos 
conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais “com estilo de vida tradicionais relevantes à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica”. C
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Pode-se concluir, assim, que se a saída dos posseiros/faxinalenses às pressões 
da madeireira resultou em estratégias de resistência que trouxeram mudanças ao 
“sistema faxinal” de outrora – afetando principalmente as terras livres e a criação 
em área aberta –, isto não implicou em que a forma tradicional de ser e viver da 
população local tenha se alterado substancialmente. Como explicitado, mesmo em 
áreas agora fechadas, a dinâmica da criação à solta conjugada com lavouras cerca-
das e extrativismo perdura. Além disso, práticas sociais costumeiras – festas religio-
sas (de santo, mesadas de anjo, etc.), torneios de futebol (em geral realizados como 
atividade de apoio a alguma família da região em dificuldade), saraus, visitas fami-
liares e de amigos – permanecem. Acrescente-se que a articulação dos moradores 
antigos nos movimentos sociais também se estrutura a partir das formas tradicio-
nais de vida e pensamento. E, principalmente, a perspectiva de mundo tradicional 
não apenas é cultivada pelos mais velhos, mas transmitida de geração em geração11. 

Conhecer a história de Pinhão e suas dinâmicas sociais se torna, portan-
to, fundamental para compreender o atual contexto de conflito fundiário en-
frentado pelo município. Conflito que expressa perspectivas distintas de lidar 
com a terra/território: de um lado, a lógica predatória e de mercado da empre-
sa madeireira; do outro, a relação tradicional com o território que, como espa-
ço de vida, precisa ser cuidado e respeitado dos povos de faxinais. Somente tal 
compreensão permite avaliar de maneira adequada os acontecimentos do Ale-
crim, suas consequências, seus desdobramentos e as possibilidades de ação do 
poder público com intuito de solucionar os graves problemas fundiários en-
frentados pelos moradores locais, bem como garantir direitos a povos e comu-
nidades tradicionais que ocupam a região das matas de Pinhão (tanto as áreas 
de faxinais como as antigas áreas de lavoura). 

A AÇÃO DO NÚCLEO DE PROTEÇÃO AOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DO CAOP DIREITOS HUMANOS DO MPPR

O contexto descrito provocou não apenas ondas de medo e insegurança en-
tre as comunidades rurais do município, mas afetou diretamente o sistema de jus-

11 O livro Histórias de Faxinais (2019), disponível em www.mae.ufpr.br/historiasdefaxinais, reúne vários 
contos escritos por crianças e jovens estudantes do Colégio Estadual do Campo Izaltino Bastos que 
ilustram a transmissão dessa memória local. C
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tiça, pois, além do Alecrim, contra diversas outras coletividades das regiões das 
matas de Pinhão foram expedidas liminares, além da existência de sentenças já 
definitivas (com trânsito em julgado) confirmatórias de liminares proferidas em 
outras ações de reintegração de posse em favor da empresa João José Zattar S.A.

Por causa da situação conflituosa pela qual o Município de Pinhão pas-
sava, bem como ao significativo número de ações de reintegração de posse 
em trâmite na Vara Cível daquela Comarca, cujas liminares e sentenças de-
finitivas haviam sido proferidas naquele mesmo contexto, o Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos 
(CAOPJDH)12, do Ministério Público do Estado do Paraná, ofereceu apoio à 
Promotoria de Justiça local. 

Tendo em vista a forma como as Indústrias João José Zattar S.A. no-
meavam a parte requerente nas ações de reintegração de posse por ela propos-
tas13, bem como a maneira como descreviam o suposto esbulho possessório 
por ela sofrido, a questão foi sendo encarada pelo judiciário e pelos demais ór-
gãos públicos que trabalhavam com mediação em conflitos fundiários, ao lon-
go dos anos, como relacionada a um processo de conflito de terras destacado 
do complexo contexto fático no qual estava inserido. Ou seja, individualizando 
e descontextualizando as coletividades tradicionais e desconsiderando a espe-
cificidade da população rural de Pinhão e o processo histórico que havia leva-
do a que o conflito se desenvolvesse da maneira como se deu. Destaca-se que 
isto ocorreu apesar do conhecimento, pelo Estado, dos violentos embates pro-
vocados pela questão fundiária no município, que provocou inclusive a abertura 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI na Assembleia Legislati-
va do Paraná em 1991. 

Assim, a questão específica do Alecrim foi encaminhada ao Eixo de Polí-
tica Agrária daquele Centro de Apoio, área com atuação em conflitos possessó-
rios agrários (especialmente os que envolvem o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra e sua luta pela reforma agrária). Entretanto, o Núcleo de Pro-
moção e Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais (Núcleo PCTs) iden-

12 Importante destacar, no CAOPJDH, a separação do eixo “Política Agrária”, que acompanha questões 
relacionadas aos conflitos clássicos pela posse da terra, e do “Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos 
dos Povos e Comunidades Tradicionais – Núcleo PCTs”.

13 Como “invasores” ou “integrantes do Movimento Sem Terra”, por exemplo. C
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tificou, a partir de documentos enviados pelas associações dos Faxinais Bom 
Retiro e São Roquinho, a existência de diversos faxinais no território que esta-
va em disputa. Considerando a fundamentalidade do direito à territorialidade 
específica destes povos, colocou-se à disposição da Promotoria de Justiça local 
com atribuição para atuação no tema.

Conforme determina o Código de Processo Civil Brasileiro (Art. 565, 
da Lei n. 13.105/2005), nos casos de litígio coletivo pela posse de imóvel cuja 
ocupação perdurar por mais de um ano e um dia, e também naqueles casos em 
que liminares de reintegração de posse tiverem sido concedidas, mas não cum-
pridas nesse mesmo prazo, deve o juiz designar audiência de mediação com as 
partes envolvidas, na presença tanto do Ministério Público como da Defen-
soria Pública. Além disso, o Código de Processo Civil também dispõe que os 
órgãos responsáveis pela realização da política agrária (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária e o Instituto de Terras, Cartografia e Geo-
ciências, no caso do Paraná) “poderão ser intimados para a audiência, a fim de 
se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possi-
bilidade de solução para o conflito possessório”. 

Todavia, apesar da questão das ameaças de despejo no município de Pinhão 
ter sido acompanhada, em alguns casos, pelo Eixo de Política Agrária, que inclusi-
ve já havia proposto a realização da audiência de mediação, o Núcleo PCTs, pro-
vocado por cartas das associações de moradores dos Faxinais Bom Retiro e São 
Roquinho sobre as reintegrações de posse, apresentou à Promotoria de Justiça de 
Pinhão sua interpretação e uma minuta de manifestação sobre o tema (que acabou 
se transformando na petição de reconsideração tratada a seguir). Em outras pala-
vras, as associações das comunidades faxinalenses de São Roquinho e Bom Re-
tiro foram responsáveis por trazer a questão da população tradicional de Pinhão 
para o centro da discussão sobre os processos fundiários locais. Com a provoca-
ção das duas entidades, complexificou-se a ação do Ministério Público estadual, 
do poder judiciário paranaense e dos demais órgãos do poder público, que passa-
ram a considerar a realidade fática de Pinhão a partir da perspectiva dos direitos 
dos povos e comunidades tradicionais, o que influenciou diretamente a interpre-
tação sobre a natureza dos direitos em disputa no âmbito dos processos judiciais 
de reintegração de posse propostos pela madeireira Zattar. Esta nova lente, que 
permitiu aos órgãos públicos investigar respostas mais adequadas para o conflito C
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possessório no município, provocou uma inflexão relevante nos encaminhamen-
tos judicialmente definidos até aquele momento.

Os dois documentos, enviados pela Associação Comunitária Faxinal do 
São Roquinho e Associação de Moradores do Faxinal do Bom Retiro, desta-
cavam que os referidos faxinais também estavam sofrendo ameaça de despe-
jos forçados em ações de reintegração de posse propostas pela empresa Zattar. 
Nesse sentido, com o objetivo de demonstrar a diferença dessas manifestações 
em relação aos discursos sobre o conflito possessório em Pinhão realizados no 
contexto das ações judiciais de reintegração de posse, cabe destaque ao trecho 
a seguir transcrito do documento da Associação de Moradores do Faxinal do 
Bom Retiro:

Nós estamos neste território faxinalense por muitos anos, nossos avós já 
moravam aqui, nossa terra foi grilada pelo Latifúndio Zattar, somos uma 
comunidade tradicional auto-definida, amparada pela convenção OIT (Or-
ganização Internacional do Trabalho) 169. 
Ambos os faxinais foi solicitado no ano de 2009 a criação de RDS 
(Reserva de Desenvolvimento Sustentável), os processos estão abertos 
em Brasília no Instituto Chico Mendes com protocolos números 020 
70.004606/2009 (Faxinal Bom Retiro) e 020 70.004608/2009 do Faxi-
nal São Roquinho. 

Com o envio dos documentos ao Núcleo PCTs, São Roquinho e Bom 
Retiro informaram ao Ministério Público do Estado do Paraná que o confli-
to existente no município de Pinhão não consistia em um conflito possessório 
clássico, cuja solução poderia ser encontrada nas regras do Código Civil e do 
Código de Processo Civil. Trazendo conceitos como território, autodefinição e 
comunidade tradicional, as associações faxinalenses possibilitaram a constatação 
de que não só a elas, mas a toda coletividade tradicional de Pinhão, que desde a 
instalação da madeireira Zattar r-existem14 às diversas tentativas de expropria-

14 Por r-existência, conceito bastante utilizado pelo geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves, compreen-
de-se mais do que a simples resistência a alguma ação contrária, mas também a base da ação em algo 
que já existia anteriormente àquilo que causa ameaça. Assim, “mais do que resistência, o que se tem é 
R-Existência posto que não se reage, simplesmente a ação alheia, mas, sim, que algo pré-existe e é a partir 
dessa existência que se R-Existe. Existo, logo resisto. R-Existo” (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 47). C
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ção de seu território, aplicavam-se os direitos previstos na Convenção 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), instrumento internacional que 
confere especiais direitos aos povos e comunidades tradicionais. 

Além disso, as comunidades tradicionais afirmaram que a existência de 
ocupação territorial tradicional naquela região corresponde a, ao menos, três 
gerações, e que havia sido a Madeireira Zattar a autora de práticas ilegais de 
apropriação de territórios tradicionais. Esta afirmação, que demonstra a histo-
ricidade da territorialização da região das matas de Pinhão, é um dos impor-
tantes argumentos que demonstram a tradicionalidade de Bom Retiro e São 
Roquinho. Argumento que também se aplica aos demais posseiros povos de 
faxinais (sejam aqueles que passaram a r-existir enquanto posseiros ou aqueles 
que aliaram a suas estratégias de r-existência às ações do MPA e do MST) das 
áreas de matas de Pinhão. 

Com as manifestações encaminhadas ao Núcleo PCTs, ambas as comunida-
des estavam pontuando que a sua forma de vivência territorial não poderia ser re-
gularizada apenas com a atuação clássica dos órgãos responsáveis pelos conflitos 
agrários (INCRA e ITCG), argumento que, segundo bem identificou aquela área 
especializada do Ministério Público do Estado do Paraná, poderia e deveria tam-
bém ser utilizado no caso das demais coletividades que r-existiam frente à atuação, 
agora também jurídica, da empresa Zattar. Ou seja, o conflito instalado no mu-
nicípio de Pinhão, então, é muito mais complexo do que as ações de reintegração 
propostas pela João José Zattar S.A. pretenderam fazer parecer, sendo inadmissível 
que a sua solução definitiva provenha de ações de reintegrações de posse, as quais 
não se destinam à produção de provas exaustivas acerca da propriedade, do seu his-
tórico e formação, pois se satisfazem com uma prova precária de posse do imóvel. 
As manifestações das associações de São Roquinho e Bom Retiro traziam desafios 
que não se referiam apenas à maneira pela qual a questão do conflito possessório de 
Pinhão vinha sendo colocada pela empresa e tratada pela justiça, mas também aos 
procedimentos de regularização fundiária em negociação pelo INCRA e ITCG e 
à necessidade de que os órgãos considerem os processos históricos de construção 
do conflito fundiário em situações em que há a presença de povos e comunidades 
tradicionais, garantindo assim seus direitos territoriais.

No tocante aos desafios colocados ao sistema de justiça, é interessante ob-
servar que mesmo que se trate de um conflito possessório clássico, é essencial C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



LILIANA PORTO • ANA PAULA PINA GAIO • ANA CAROLINA BROLO DE ALMEIDA 

240

que os operadores do direito, sejam eles juízes, advogados ou promotores de 
justiça, estejam atentos para o contexto histórico e social que caracteriza a si-
tuação em litígio. A esse respeito, veja-se o que diz Goulart na obra Elementos 
para uma Teoria Geral do Ministério Público:

Os operadores do direito não podem postar-se como instrumentos a servi-
ço da manutenção de uma estrutura agrária perversa, inibindo o avanço do 
projeto democrático definido constitucionalmente.
A mudança no tratamento dos conflitos coletivos pela posse da terra rural 
implica, primeiramente, o reconhecimento, pelo operador do direito, da com-
plexidade social, política e jurídica da questão, o que afasta a visão exclusiva-
mente privada do tema e impõe a utilização dos princípios constitucionais 
como critério diretivo das opções interpretativas (GOULART, 2013, p. 269).

Apenas atentando-se às características dos conflitos possessórios que che-
gam ao judiciário é que será possível não apenas dar respostas mais adequadas aos 
conflitos agrários que buscam a realização da reforma agrária, como também ve-
rificar quem de fato são os atores envolvidos e a natureza dos direitos em questão. 

Com a provocação das duas comunidades tradicionais faxinalenses, o Nú-
cleo PCTs do MPPR, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Pinhão, 
atuou, num primeiro momento, em um processo de reintegração de posse re-
ferente à área denominada Fazenda dos Coutos15. Esta ação, a despeito de ter 
sido proposta no ano de 2010 pelas Indústrias João José Zattar S.A, ficou pa-
ralisada por algum tempo na Comarca de Pinhão e, em junho de 2017, foi ex-
pedido um novo mandado de reintegração de posse em favor da empresa. Com 
a repercussão negativa da reintegração cumprida no Alecrim e após as citadas 
cartas, o Núcleo PCTs, em conjunto com a Promotoria local, requereu ao Juí-
zo da Comarca, no âmbito deste processo judicial, a reconsideração de sua de-
cisão que determinou o cumprimento da reintegração de posse na localidade 
denominada Fazenda dos Coutos.

A ação de reintegração de posse em questão colocava como réus os “in-

15 Trata-se de Ação de Reintegração de Posse n.º 0002178-38.2010.8.16.0134 proposta pelas Indústrias 
João José Zattar contra “integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST”. C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



CAP. 10 • A COMPLEXIDADE DAS ARTICULAÇÕES ENTRE TERRITORIALIDADE E REFORMA AGRÁRIA

241

tegrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)” e dizia 
que a dita ocupação era recente (havia ocorrido em menos de um ano e um 
dia). A caracterização do conflito dessa forma induzia o judiciário a presumir 
que não se tratavam de posses tradicionais bastante antigas (sequer aventando 
tal possibilidade, apesar do conhecimento do Estado da antiguidade e violên-
cia dos conflitos fundiários no município); ou seja, impossibilitava a identifi-
cação de tratar-se de comunidades tradicionais. Essa estratégia, além de não 
especificar as pessoas que, em tese, teriam ofendido o suposto direito de pos-
se16 da empresa (o que pode fazer com que o cumprimento da reintegração 
se dê contra qualquer um que lá esteja, já que a identificação do polo passivo 
da ação se deu maneira genérica), descaracteriza o complexo contexto histó-
rico e social da região.

Todavia, a partir da manifestação das associações faxinalenses, bem como 
pela compreensão do intrincado quadro agrário da região, com o pedido de 
Reconsideração no âmbito da Ação de Reintegração de Posse n.º 0002178-
38.2010.8.16.0134 o Ministério Público informou que as áreas que estavam 
sendo objeto de ações de reintegração de posse pelas Indústrias Zattar eram 
marcadas pela presença de diversas comunidades tradicionais. Ou seja, trata-
vam-se de territórios tradicionais. 

Ocorre que, existindo comunidade tradicional em área de litígio posses-
sório pela terra, devem os autos judiciais ser analisados e julgados à luz dos di-
reitos e garantias previstos na Convenção 169 da OIT, além das diversas outras 
normativas relacionadas à defesa dos direitos dessas coletividades. Em outras 
palavras, existindo comunidade tradicional na área objeto de ação de reinte-
gração de posse, não bastaria a realização de audiência de mediação entre as 
partes, como recomenda o Código de Processo Civil: faz-se necessário a aná-
lise dos fatos a partir da lente dos direitos e garantias previstos naquele ins-
trumento internacional. Deve-se considerar, afirmou o MPPR, que os povos e 

16 É interessante observar, ainda que não seja o objeto deste trabalho, nem o foco das manifestações jurí-
dicas do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais do MPPR, 
que a forma pela qual a empresa buscou, em alguns dos processos de reintegração de posse, “comprovar” 
a posse dessas áreas se deu por meio da apresentação de contratos de arrendamento de áreas para os pos-
seiros/faxinalenses – documentos que os próprios moradores identificam como resultantes dos processos 
de intimidação (inclusive pela ação de agentes armados, os jagunços) e inviabilização dos trabalhos em 
suas próprias posses realizados pela empresa.C
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comunidades tradicionais são detentores de direitos específicos, dentre os quais 
encontra-se o direito ao território. Ou seja, não é facultado ao Estado, incluí-
do o poder judiciário, analisar um conflito que envolve comunidades tradicio-
nais apenas a partir das noções clássicas de posse e propriedade trazidas pela 
legislação infraconstitucional (em especial, pelo Código Civil e pelos mecanis-
mos de defesa processual previstos no Código de Processo Civil). Promover 
uma expropriação dessas coletividades ofende a sua tradicionalidade (PARA-
NÁ, 2017a) e isso viola os direitos previstos na Convenção 169 da OIT que 
determina, em seu artigo 12, que “não deverá ser empregada nenhuma forma 
de força ou de coerção que viole direitos humanos e as liberdades fundamen-
tais dos povos interessados”. 

Dessa forma, indicando a existência de comunidade tradicional na área 
objeto da reintegração de posse, o Ministério Público do Estado do Paraná re-
quereu a reconsideração da medida liminar deferida pelo Juízo de Pinhão “com 
a suspensão da execução do mandado de reintegração expedido, permitindo-se 
que a questão da comunidade tradicional” fosse “averiguada durante a instrução” 
da ação. E, além disso, caso o judiciário daquela Comarca assim não entendesse, 
solicitou-se que, antes do cumprimento da ordem de reintegração, fosse “pro-
movida a delimitação da área ocupada pelas comunidades tradicionais, a fim 
de excluí-las totalmente da ordem de reintegração” (PARANÁ, 2017a, p. 13).

Como consequência, no mesmo dia em que o pedido de reconsideração 
foi protocolado (14 de dezembro de 2017), o Juiz de Pinhão acatou o pedido 
do Ministério Público e suspendeu o cumprimento da reintegração de posse até 
que fosse previamente delimitada a área ocupada pelas comunidades tradicio-
nais localizadas na denominada Fazenda dos Coutos. É interessante observar 
que na decisão que acolheu o pedido do Ministério Público, o Juiz de Pinhão 
reconheceu que “é de conhecimento público e notório que a situação fundiá-
ria do Município de Pinhão trata-se de uma questão social e política e que se 
alastra há anos” (PARANÁ, 2017b, p. 1). 

Com a provocação das comunidades faxinalenses de Pinhão, o MPPR pas-
sou a perceber que a população rural do município que foi afetada pela madei-
reira Zattar não se constituía meramente de ocupantes recentes daquela região, 
mas sim de comunidades tradicionais cujos direitos territoriais estavam sendo 
violados pela empresa desde a sua instalação. E, além disso, ainda que determi- C
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nados grupos se autoidentifiquem como faxinalenses, posseiros ou aliados ao 
MST e MPA, tratavam-se todos de comunidades tradicionais que, em virtude 
do contexto de expropriação que sofreram pela madeireira, construíram e res-
significaram processos de territorialização que garantiram suas r-existências. 
Como explicitado no primeiro item, as autoidentificações, neste caso, referiam- 
se mais a projetos de futuro e estratégias para resolução dos conflitos fundiários 
que a uma diferença sociocultural dos membros desses diversos movimentos. 

Na sequência, a fim de resguardar os direitos das comunidades tradicionais 
ameaçadas pelas medidas judiciais propostas pela empresa Zattar e após o defe-
rimento do pedido de reconsideração da concessão da liminar na ação de rein-
tegração do Faxinal dos Coutos, o MPPR identificou outras áreas, a princípio 
também ocupadas por comunidades tradicionais de povos de faxinais no muni-
cípio de Pinhão, que eram objeto de ações de reintegração de posse, nas quais já 
haviam sido proferidas sentenças definitivas e que estavam em fase de execução.

Importante é esclarecer que as liminares concedidas no início de uma ação 
judicial podem ser revogadas e novamente concedidas a qualquer tempo, des-
de que demonstrados os requisitos legais para tanto; contudo, uma vez profe-
rida sentença na ação e inexistindo recurso das partes, essa se torna imutável e 
será executada. As sentenças proferidas eram, portanto, imutáveis, sendo inca-
bível um pedido de reconsideração, e sim o ajuizamento de uma ação para ob-
ter a rescisão destas sentenças, pois inconstitucionais, proferidas com afronta 
aos direitos fundamentais de comunidades tradicionais reconhecidas pelo Esta-
do do Paraná (inclusive, nos casos de São Roquinho e Bom Retiro, com Áreas 
Especiais de Uso Regulamentado – ARESURs17 – instituídas pela Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente em 2013).

Assim, com o provimento do pedido de reconsideração da liminar da 
Fazenda dos Coutos, o Ministério Público elaborou e protocolou uma Ação 
Cautelar (PARANÁ, 2017c), preparatória de Ação Anulatória, para produção 
antecipada de provas sobre a existência de comunidades tradicionais nas áreas 

17 As ARESURs, regulamentadas pelo Decreto Estadual do Paraná n. 5067, de 14 de agosto de 1997, 
abrangem “porções territoriais do Estado caracterizadas pela existência do modo de produção deno-
minado "Sistema Faxinal" e possuem o objetivo de criar condições para a melhoria da qualidade de 
vida das comunidades residentes e a manutenção do seu patrimônio cultural, conciliando as atividades 
agrosilvopastoris com a conservação ambiental, incluindo a proteção da "araucaria angustifolia" (pinhei-
ro-do-paraná).C
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nas quais a Empresa João José Zattar S.A. havia ingressado com ações de rein-
tegração de posse e cujas liminares haviam sido concedidas. Por meio da ação 
cautelar, o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais do Centro de Apoio de Direitos Humanos e a Promotoria 
de Justiça de Pinhão requereram ao Juízo de Pinhão, em caráter de urgência, 
que suspendesse os mandados de reintegração de posse expedidos em 6 (seis) 
ações judiciais diferentes18, tendo em vista a sinalização de existência de comu-
nidades tradicionais naquelas áreas. Além desse pedido, também foi solicitada 
autorização judicial para a produção antecipada de provas referentes à delimi-
tação espacial de todos os Faxinais e demais comunidades tradicionais locali-
zadas no município de Pinhão, bem como de todas as áreas que eram objeto de 
ações de reintegração de posse movidas pela empresa João José Zattar19. Assim, 
com a proposição da ação cautelar, pretendeu o MPPR colher elementos que o 
permitissem propor, na sequência, ações anulatórias a partir do argumento de 
que as ações de reintegração de posse propostas pela Zattar S.A. não conside-
raram a existência de comunidades tradicionais.

O Ministério Público, ao propor a ação cautelar de produção de provas, 
colocou em xeque a estratégia utilizada pela madeireira nas ações de reintegra-
ção de posse. Esta afirmava ser legítima possuidora de áreas que haviam sido 
“invadidas” por pessoas por ela denominadas como “integrantes do movimen-
to sem terra”, “pessoas de identidade não conhecida”, “invasores” ou mesmo ci-
tando o nome de alguns moradores, mas sem identificar o processo através do 
qual se tornaram ocupantes das áreas em litígio, impedindo a compreensão de 
sua eventual inserção em contexto que lhes dava a categoria de integrantes de 
comunidades tradicionais. Ou seja, nas ações possessórias propostas buscava- 
se sempre (des)territorializar as pessoas que lá viviam, (des)historicizando sua 
ocupação e vivência territoriais e afirmando que se tratava de posse recente e 
adquirida mediante esbulho.

Com a intervenção do Núcleo PCTs, a partir da manifestação das asso-

18 As ações judiciais foram propostas nos anos de 1996, 1997, 1999, 2007 e 2015 pelas Indústrias João José 
Zattar em face de diversos moradores do Município de Pinhão. 

19 Além de ter sido tomado conhecimento, naquela oportunidade, acerca da existência de comunidades 
tradicionais no Município de Pinhão, acarretando a necessária identificação dessas coletividades para 
fins da promoção da defesa adequada de seus direitos, não se sabia exatamente quais eram as áreas que a 
Zattar pretendia “retomar”. C
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ciações faxinalenses, passou-se a argumentar que, sendo a região caracterizada 
pela existência de comunidades tradicionais, dever-se-ia delimitar quais eram 
essas áreas para que, só depois, pudessem ser analisados requerimentos de rein-
tegração de posse. Assim, a Promotoria de Justiça de Pinhão e o Núcleo PCTs, 
além de destacarem que a ocupação consolidada pelas comunidades tradicio-
nais ocorre há mais de 200 anos, informaram naqueles autos outras situações 
que ainda não haviam sido expostas. Foram relatados os conflitos existentes em 
Pinhão com a instalação da indústria João José Zattar S.A., “a qual, se por um 
lado, trouxe o aquecimento da economia e o aumento populacional do Muni-
cípio, por outro, intensificou os processos de expropriação territorial de mora-
dores rurais” (PARANÁ, 2017c).

Como visto, através da ação cautelar e a partir da demonstração dos con-
flitos existentes desde a instalação da Madeireira Zattar, o Núcleo PCTs e a 
Promotoria de Justiça de Pinhão acabaram por informar a existência de uma 
característica comum entre as diversas coletividades que estavam sendo vítimas 
das ações de reintegração de posse: violações de direitos, tentativas de expro-
priação territorial, além de agressões físicas e mortes por elas sofridas a partir 
da instalação da madeireira em seus territórios. Além da existência das comu-
nidades tradicionais que se autodenominavam faxinalenses, outras comunidades 
tradicionais que já habitavam a região de Pinhão antes da instalação da ma-
deireira Zattar também exerciam sua territorialidade naquelas áreas. Enquanto 
algumas comunidades resistiram naquela área através da afirmação da identida-
de faxinalense, outras lá permaneceram, retornaram ou lá circularam através da 
afirmação e fortalecimento de outras identidades políticas (por exemplo, aque-
la que se referia à incapacidade de acesso à terra após o fim do sistema de ter-
ras livres – sem terra – ou aquela que ressaltava a inexistência de documentos 
de propriedade por parte de seus ocupantes – posseiros). Nesse aspecto, merece 
destaque o trecho da ação cautelar a seguir transcrito:

O termo posseiro designava tanto os faxinalenses como os integrantes do 
Movimento Sem Terra, os quais, embora constituíssem grupos políticos dis-
tintos e possuíssem especificidades próprias nos seus modos de vida e pro-
dução, enfrentavam as mesmas questões fundiárias com a madeireira Zattar 
(PARANÁ, 2017c, p. 3).
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O Núcleo PCTs, na ação cautelar, utilizou a expressão comunidades tradi-
cionais a partir da interpretação do termo “povos tribais”, exposto na Convenção 
169 da OIT. Ou seja, grupos “cujas condições sociais, culturais e econômicas os 
distingam de outros setores da coletividade nacional”20.

Concedendo a reintegração de posse às Indústrias João José Zattar, na 
contramão do que dispõe o marco internacional sobre os direitos dos povos e 
comunidades tradicionais, o judiciário, ao permitir a remoção forçada de comu-
nidades tradicionais, violava o artigo 13 da Convenção 169 da OIT, que impõe 
a obrigação do Brasil em “respeitar a importância especial que para as cultu-
ras e valores espirituais dos povos interessados possui a sua relação com as ter-
ras ou territórios”.

E justamente pela relação específica que as comunidades tradicionais de-
têm com seus territórios, argumentou o Núcleo PCTs, é que é incabível a uti-
lização de uma ação de reintegração de posse para removê-las dos espaços nos 
quais estão materializadas as suas memórias e seus projetos de futuro. A pró-
pria Convenção 169 da OIT, em seu Art. 14, estabelece que devem ser reco-
nhecidos os direitos de posse e de propriedade sobre as terras que os povos e 
comunidades tradicionais (“povos tribais”, nos termos da referida Convenção) 
tradicionalmente ocupam, bem como que é dever do Estado adotar medidas 
necessárias à determinação dessas terras e à garantia da proteção desses direi-
tos. Concluiu o Ministério Público que deve ser tratada como exceção a con-
dução de qualquer reintegração de posse envolvendo comunidade tradicional. 

Além disso, conforme dispõe o Art. 16 da Convenção 169 da OIT, o 
translado e o reassentamento de povos indígenas ou tribais não devem ocorrer 
e quando, excepcionalmente, forem necessários, só poderão ser efetuados com 
o consentimento das comunidades afetadas. E, ainda, quando não for possível o
consentimento dos grupos tradicionais “o translado e o reassentamento só po-
derão ser realizados após a conclusão de procedimentos adequados estabeleci-
dos pela legislação nacional” (Convenção 169 da OIT, Art. 16).

Em suma, demonstrando a existência de comunidades tradicionais no mu-
nicípio de Pinhão afetadas pelos conflitos instaurados com a atuação da madei-

20 A definição de povos e comunidades tradicionais presente no Decreto 6040/07 replica a perspectiva da 
Convenção 169. C
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reira Zattar, bem como sendo essas comunidades tradicionais potenciais vítimas 
das ações de reintegração de posse dessa empresa, conclui que urgente se faz a 
utilização do marco legal específico dessas coletividades. Todavia, para que os 
direitos dessas comunidades tradicionais possam ser observados e respeitados, 
impedindo-se sua remoção compulsória, faz-se fundamental tanto a sua identifi-
cação quanto a delimitação das áreas que compõem seus territórios tradicionais. 
E foi este o argumento utilizado pelo Ministério Público do Estado do Paraná:

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência antecedente não causará pre-
juízos à parte requerida, pois se pretende somente a suspensão do cumprimen-
to dos mandados de reintegração de posse expedidos nos autos em questão, 
em razão das sentenças que julgaram procedentes as ações ajuizadas pelas In-
dústrias Zattar, para que se possa averiguar as áreas destas comunidades tra-
dicionais e ajuizar as ações anulatórias que forem cabíveis diante de eventual 
sobreposição das áreas dos imóveis que foram objeto das sentenças às comu-
nidades faxinalenses (PARANÁ, 2017c, p. 17).

Assim, requereu o Ministério Público a “imediata suspensão do cumprimen-
to dos mandados de reintegração de posse expedidos nos autos já indicados do 
Juízo da Vara Cível da Comarca de Pinhão”, e, dentre outros pedidos, a elabora-
ção de georreferenciamento “das áreas objetos das ações de reintegração de pos-
se ajuizadas pelas Indústrias João Zattar e determine, de forma conclusiva, quais 
destas são ocupadas pelas comunidades tradicionais faxinalenses ou outras comu-
nidades tradicionais” (Paraná, 2017c, p. 19). Além disso, também foi requerido 
que o INCRA indicasse as medidas adotadas a partir do levantamento preliminar 
realizado em 2007 no tocante à identificação das comunidades faxinalenses, bem 
como indicasse “quais eventos entraves para a regularização fundiária em questão”.

O Juízo da Comarca de Pinhão concedeu o pedido do Ministério Públi-
co e determinou que o ITCG realizasse o georreferenciamento requerido nos 
seguintes termos:

...produção antecipada de provas, por meio de requisição ao ITCG, para 
que atualize o estudo realizado em 2007, no que se refere quanto ao geor-
referenciamento as áreas ocupadas pelas comunidades tradicionais faxina-C
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lenses. a para que realize o georreferenciamento das áreas objetos das ações 
de reintegração de posse ajuizadas pelas Indústrias João Zattar S.A. e de-
termine quais destas são ocupadas pelas comunidade tradicionais faxina-
lenses ou outras comunidades; a requisição ao INCRA para que indique as 
medidas adotadas a partir do levantamento cadastral realizado pelo ITCG 
de 2007, e que indique quais eventos entraves para a regularização fundiária 
em questão, considerando inclusive que os imóveis da empresa se encontram 
penhorados em virtude de inúmeras execuções fiscais (PARANÁ, 2018).

Abaixo transcreve-se também trecho da decisão que concedeu parcialmen-
te21 o pedido do Ministério Público e que reconheceu a complexidade posses-
sória de Pinhão: 

Conforme narrado na petição inicial da presente ação cautelar é fato público 
e notório a existência de conflitos possessórios neste Município de Pinhão, 
tratando-se de uma questão social e política que se alastra há anos, intensi-
ficada depois da instalação da Indústria João José Zattar S.A., que embora 
tenha trazido o aquecimento da economia e o aumento populacional da re-
gião, intensificou os processos de expropriação territorial de moradores ru-
rais, sendo os processos mencionados pelo Ministério Público apenas uma 
parte da situação aqui narrada (PARANÁ, 2018).

Após o cumprimento e repercussão negativa da ação de reintegração 
de posse contra a comunidade do Alecrim e também como consequência 
da decisão judicial mencionada foi anunciada a criação, em fevereiro de 
2018, de um Grupo de Trabalho Estadual para resolução de conflitos agrá-
rios em Pinhão22, com a participação de representantes de órgãos públi-
cos municipais, estaduais e federais, das famílias das comunidades afetadas 
pela empresa Zattar e do Ministério Público e Defensoria Pública. Toda-

21 Parcialmente porque indeferiu o requerimento que visava ao impedimento de que a empresa Zattar in-
gressasse com novas ações de reintegração de posse até que as áreas de comunidades tradicionais fossem 
delimitadas. Todavia, o magistrado entendeu que conceder este pedido violaria “o artigo 5º, XXXIV da 
Constituição Federal” (Paraná, 2018).

22 Informações disponíveis em: https://g1.globo.com/pr/campos-gerais-sul/noticia/justica-suspende-rein-
tegracao-de-posse-em-area-ocupada-por-posseiros-em-pinhao.ghtml. C
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via, até o momento, não se tem informações sobre os encaminhamentos e 
atividades do referido grupo.

Diante das questões até aqui analisadas, é possível observar que a ação do 
Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos Povos e Comunidades Tradicio-
nais do CAOPJDH/MPPR e do Promotor do MPPR em Pinhão, ao respon-
der de maneira efetiva os questionamentos trazidos pelas associações de Bom 
Retiro e São Roquinho – considerando a complexidade da situação fundiária 
de Pinhão/PR (seus aspectos históricos e legais) – possibilitou tanto ao judi-
ciário uma ação mais fundamentada, quanto aos povos tradicionais atingidos 
escuta na luta por seus direitos. Pois, apesar de em ambas as decisões judiciais 
aqui mencionadas constar a afirmação do Juiz de que se trata de “fato públi-
co e notório a existência de conflitos possessórios neste Município de Pinhão 
[...] intensificada depois da instalação da Indústria João José Zattar S.A. [...]  
[que] intensificou os processos de expropriação territorial de moradores rurais”, 
até o momento da ação do MPPR a presença de povos tradicionais entre esses 
moradores rurais não havia sido considerada concretamente nem pelo poder 
judiciário no julgamento das ações de reintegração de posse impetradas pela 
Madeireira João José Zattar S.A., nem pelos órgãos fundiários como o INCRA. 

Neste sentido, a conquista da definição judicial de necessidade de produ-
ção de provas para que os mandados de reintegração pudessem ser efetivados 
representou um importante precedente jurídico para os povos de faxinais de Pi-
nhão(PR).  Pode-se questionar, apenas, se será possível a realização do georre-
ferenciamento solicitado ao ITCG sem uma pesquisa prévia mais aprofundada 
em relação às comunidades tradicionais presentes nas áreas do município pre-
tendidas pela empresa madeireira. Pois se em certos casos, como no aqui con-
siderado, é possível saber previamente da existência de povos e comunidades 
tradicionais em áreas disputadas, não é viável definir com antecedência, sem a 
realização de uma pesquisa detalhada, quantos e quais são esses grupos. 

A mudança do cenário jurídico após a intervenção do Ministério Público, 
especialmente após a proposição de ação cautelar que busca a produção de pro-
vas capazes de identificar as comunidades tradicionais situadas nas áreas que a 
Zattar, desde a década de 1970, pretende tornar “terra vazia”, sendo esse vazio 
referente tanto a recursos naturais quanto à presença de grupos sociais tradicio-
nais, com uma relação particular e íntima com o território (SOUZA FILHO, C
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2015), coloca no centro da argumentação jurídica a necessidade de que os pro-
cessos judiciais sejam capazes não só de dar respostas rápidas aos conflitos pos-
sessórios mas, especialmente, respostas adequadas ao contexto histórico e social 
no qual as pessoas envolvidas no litígio estão inseridas. 

Para isso, tratando-se de situações que envolvem comunidades tradi-
cionais, essencial se faz a compreensão do exercício da territorialidade desses 
sujeitos coletivos. Como bem afirma Godoi, assimilar a noção de territoria-
lidade requer uma investigação dos “processos por meio dos quais grupos e 
pessoas acessam, apropriam, usam, controlam e atribuem significado a par-
celas de espaço, transformando-os em território. O território é, portanto, um 
produto histórico” (GODOI, 2014, p. 451). Buscar, por meio de ações posses-
sórias (como é o caso das ações de reintegração de posse), tratar de questões 
que não podem ser resumidas às noções de posse e propriedade é descon-
siderar e ofender a territorialidade das gentes que, nesses espaços, estabele-
cem há gerações seus modos próprios de criar, fazer e viver. Também por esse 
motivo é que, acompanhando e antecedendo o georreferenciamento das áreas 
que compõem os territórios das comunidades tradicionais de Pinhão, é fun-
damental que, a fim de subsidiá-lo, seja conduzido um estudo aprofundado, 
com aporte antropológico, histórico e social, que permita a demonstração do 
processo que instituiu e institui a territorialidade dos povos de faxinais, até 
mesmo para permitir a análise, num momento posterior, de formas adequa-
das de regularização territorial de acordo com os projetos de futuro de cada 
um dos segmentos dos povos de faxinais. 

ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE TERRITORIALIDADE
E REFORMA AGRÁRIA

A atuação do Ministério Público do Paraná descrita no item anterior co-
loca questões que transcendem o contexto específico de Pinhão e permitem re-
fletir sobre situações de conflitos fundiários complexas, que aliam: 1) processos 
históricos de longo prazo (muitas vezes marcados pela violência); 2) a presen-
ça de povos tradicionais nas regiões do conflito e as estratégias por eles utiliza-
das para se contrapor às pressões tanto pela saída de seu território quanto pela 
modificação de suas formas tradicionais de ser e viver; 3) as múltiplas perspec- C
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tivas de relação com o território ao longo do processo histórico, bem como a 
amplitude desse território; 4) os projetos de futuro dos grupos envolvidos, que 
podem resultar em distintas propostas para a resolução dos conflitos fundiários. 

Tal reflexão, por sua vez, traz para o centro do debate a relevância de con-
siderar a legislação e as políticas públicas relacionadas a conflitos fundiários, 
reforma agrária e povos e comunidades tradicionais simultaneamente como 
específicas e imbricadas. Em outras palavras, se reforma agrária e direito de 
povos e comunidades tradicionais não podem ser pensados como sinônimos, 
havendo particularidades em cada uma das duas esferas de direitos, por outro 
lado não é possível compreendê-las como isoladas. Acrescente-se, ainda, que 
disputas fundiárias não podem se balizar na legislação referente à posse e pro-
priedade, na perspectiva clássica trazida pelos instrumentos dos códigos de di-
reito civil e de processo civil, quando a territorialidade de povos tradicionais 
está também em jogo. 

Sendo assim, a ação dos vários órgãos estatais responsáveis pelo encami-
nhamento e resolução de questões fundiárias, para fazer jus a suas atribuições 
de maneira legalmente coerente e adequada, deve necessariamente ampliar a 
compreensão dos contextos abordados e dos processos históricos que geraram 
tais contextos. Isto porque, se é possível saber previamente sobre a presença de 
povos e comunidades tradicionais em determinadas regiões, o contrário não é 
verdadeiro. Em outras palavras, o não conhecimento de presença de povos e co-
munidades tradicionais em uma área não implica em que esta não seja território 
de povos e comunidades tradicionais – pois, por um lado, a definição de terri-
tório da Convenção 169 da OIT (presente no Art. 13.2, que “abrange a totali-
dade do habitat das regiões que os povos interessados ocupam ou utilizam de 
alguma outra forma”) é ampla e abarca áreas que não necessariamente as ter-
ras diretamente controladas por esses povos; e, por outro, a definição de povos 
tribais da mesma convenção (presente no Art. 1º.1.a: “povos tribais em países 
independentes, cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de 
outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcial-
mente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial”) en-
globa grupos que podem não ter sido formalmente reconhecidos pelo Estado. 

A definição de povos e comunidades tradicionais, além disso, não se limita 
a um conteúdo ou uma denominação específica. Se indígenas e quilombolas, por C
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serem formalmente nomeados pela Constituição, são mais facilmente compreen-
didos como sujeitos dos direitos estabelecidos pela Convenção 169 da OIT, es-
tão longe de ser os únicos. Há no Brasil uma pluralidade de povos tradicionais, 
cujos processos históricos de desenvolvimento, fundados em relações ambientais 
e sociais particulares, resultaram em configurações próprias. Conhecê-los e reco-
nhecê-los, no entanto, não é uma tarefa simples, pois a estigmatização e opressão 
enfrentadas por eles ao longo dos séculos fez da invisibilidade uma importan-
te estratégia de r-existência. Esta opção pela invisibilidade apenas começou a ser 
rompida como resultado da crescente valorização pública desses grupos e, prin-
cipalmente, de seu reconhecimento como sujeitos coletivos de direito. 

As dificuldades observadas para que esta perspectiva seja assumida por ór-
gãos estatais vinculados a regularização fundiária, no entanto, é evidente. Isto 
pode ser percebido através da estrutura do INCRA (Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária), que, embora tenha antropólogos em seu quadro, 
restringe a ação desses profissionais ao “Serviço quilombola”, tratando as de-
mais situações fundiárias que cabem a ele como casos clássicos de regularização 
fundiária ou a partir do modelo da reforma agrária. Também as decisões judi-
ciais, em geral, mostram um desconhecimento e desconsideração da reflexão 
sobre a presença de povos e comunidades tradicionais em processos referentes 
a conflitos fundiários. O não questionamento sobre quem seriam os ocupantes 
das áreas com processos de reintegração de posse movidos pela João José Zat-
tar S.A. ao longo de sua tramitação, bem como as negociações que vêm sendo 
feitas entre a empresa e o INCRA são exemplos de como modelos predefini-
dos são muito mais efetivos que a análise detalhada dos contextos. As manifes-
tações das Associações dos Faxinais de São Roquinho e Bom Retiro, bem como 
as posteriores manifestações do Ministério Público do Paraná vêm colocar em 
xeque essa inadequação dos modelos para a resolução de alguns casos concretos. 

Pode-se perceber melhor a complexidade das questões aqui apontadas 
quando levamos em conta as reflexões de Carlos Frederico Marés de Souza Fi-
lho, no artigo “Terra mercadoria, terra vazia: povos, natureza e patrimônio cultu-
ral”, ao destacar como não apenas a natureza é um empecilho para a exploração 
capitalista da terra e de sua transformação em mercadoria, mas, especialmente, 
as pessoas que nela r-existem. Vejamos os dizeres do referido autor que bem se 
aplicam ao caso tratado neste capítulo: C
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Por isso se pode dizer que o empecilho não é a preservação ambiental, a flo-
resta, o obstáculo é o povo mesmo e sua cultura. Este é o fenômeno mais 
comum na América Latina e resiste desde os primeiros momentos da colo-
nização. Ao lado da política de integração funciona uma ideologia da nega-
ção de existência dos povos que tem sido muito mais eficaz que a integração. 
Ao se negar a existência de um povo indígena ou tribal se nega a ocupação 
que as pessoas fazem da terra e, então, é questão de, criminalizando-os, ex-
pulsá-los da terra que, imediatamente fica passível de esvaziamento, neste 
caso a natureza já não conta (SOUZA FILHO, 2015, p. 66).

No caso de Pinhão tal situação é evidente: o fato de haver comunidades 
tradicionais sobre as terras que a empresa quer, de alguma forma, explorar eco-
nomicamente (seja por meio da comercialização da madeira, seja pela venda da 
propriedade ou mesmo para a sua utilização a fim de quitar passivos tributá-
rios) dificulta, em muito, a consecução de tais objetivos. O “fator ancianidade”, 
que diminui o valor da terra para fins de sua venda ao INCRA, tendo em vista 
a existência de “posses” sobre a mesma, evidencia como a manutenção daque-
las coletividades tradicionais sobre seus territórios impede a madeireira de, de 
fato, transformar em mercadoria aquela região e dela livre dispor. O processo 
judicial, nesse contexto, pode servir como instrumento para finalizar e concre-
tizar o procedimento de transformação da terra em mercadoria ou, ao contrário, 
para buscar formas de defesa e promoção dos direitos das coletividades tradi-
cionais que constituem desses espaços seus territórios. No primeiro caso, pode- 
se citar o papel desempenhado pelas ações de reintegração de posse propostas 
pela Zattar que, ao descontextualizar toda a complexidade da realidade agrária 
e territorial da região, busca a remoção das pessoas que vivem naquela locali-
dade. Já a ação cautelar e manifestações apresentados pelo Ministério Público 
do Estado do Paraná são exemplares da segunda função que podem os proces-
sos judiciais executar, qual seja, a da defesa dos direitos culturais, territoriais e 
humanos dos povos e comunidades tradicionais.

O olhar acurado para a definição de povos tribais/povos e comunidades 
tradicionais coloca, ainda, um aspecto importante que é muitas vezes deslegiti-
mado pelo senso comum: ser tradicional se relaciona a ser culturalmente dife-
renciado, não a uma imobilidade na história. A historicidade é característica da 
vida social. Sendo assim, as respostas específicas dadas por povos tradicionais C
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ao devir histórico não representam a perda da tradicionalidade; ao contrário, 
reforçam essa tradicionalidade ao evidenciar como os caminhos do pensamen-
to e as estratégias adotadas frente a situações novas se fundamentam em pa-
râmetros definidos pelo arcabouço cultural desses povos. Mas isto não implica 
em que haja um único caminho legítimo, ou que os povos tradicionais não se 
organizem e definam seus rumos e projetos futuros. Como afirma Segato em 
Que cada povo teça os f ios da sua história:

Todo povo habita no fluir dos tempos históricos em entrelaçamento dinâ-
mico com os outros. Cada povo contém essa verdadeira usina de história 
que é o dissenso em seu interior, de forma que costumes são mudados no 
curso constante da deliberação interna, que não é outra coisa que o diálo-
go fluente e constante entre seus membros. O problema dos povos de nos-
so continente não é o de conservar a cultura como patrimônio cristalizado 
– afinal, cultura não é outra coisa que o resultado da decantação constante
de experiência histórica, que nunca cessa –, mas o de desintrudir sua histó-
ria, que foi interrompida pela irrupção autoritária do colonizador, seja este
o enviado das metrópoles europeias ou a elite eurocêntrica autóctone que
construiu e administra o Estado nacional. Não é, como se pensa, a repeti-
ção de um passado o que constitui e referenda um povo, e sim sua constan-
te tarefa de deliberação conjunta (SEGATO, 2014, p. 86).

Para dar conta da complexidade dos contextos fundiários envolvendo povos 
e comunidades tradicionais faz-se essencial reconhecer as maneiras pelas quais 
os grupos envolvidos se organizam social e politicamente. A construção de alter-
nativas para a resolução de conflitos pelos órgãos estatais competentes não pode 
simplesmente seguir um modelo predefinido, mas precisa negociar e reconhe-
cer seus processos de “deliberação conjunta”. Promovendo “a plena efetividade 
dos direitos sociais, econômicos e culturais desses povos, respeitando a sua iden-
tidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as suas instituições” (Art. 
2º.2.b da Convenção 169), bem como cumprindo a obrigação estatal de “con-
sultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particular-
mente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas 
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente” (Art. C
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6º.1.a da Convenção 169). Garantindo, assim, a possibilidade de construção de 
uma nação socialmente justa e historicamente plural. E, acrescente-se, ambien-
talmente mais equilibrada e biologicamente diversa – pois é evidente, e o caso de 
Pinhão o demonstra, que esses povos têm uma relação com seu território de vida 
muito distinta da lógica de exploração empresarial para o mercado. 

RESUMO: Em 2017, a violenta execução de uma reintegração de posse na 
Comunidade do Alecrim não apenas impactou a vida de seus habitantes, mas 
reacendeu temores de centenas de famílias de que as ameaças de expulsão da 
terra e os conflitos com a madeireira Zattar deixassem o passado para retor-
nar ao presente. A partir de manifestação das associações dos Faxinais de Bom 
Retiro e São Roquinho, o Núcleo de Proteção aos PCTs do CAOPJDH  do 
MPPR ofereceu apoio à Promotoria de Justiça local na avaliação do conflito, 
que resultou em Ação Cautelar para suspensão imediata do cumprimento dos 
mandados e produção antecipada de provas sobre a presença de comunidades 
tradicionais nas áreas. A análise deste caso promove reflexões relevantes sobre 
intersecções entre questão fundiária, direitos de povos e comunidades tradicio-
nais e a importância de que esses povos sejam considerados em processos de re-
solução de conflitos fundiários e/ou regularização fundiária.

Palavras-Chave: Povos e comunidades tradicionais. Conflitos fundiários. Faxi-
nais. Violência no campo. Territorialidade.
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DIREITO DE COEXISTÊNCIA E DIREITOS 
TERRITORIAIS DOS POVOS TRADICIONAIS

De onde brotam o ser e o saber decoloniais

Liana Amin Lima da Silva *

A concepção dialética do mundo ensina-nos a observar e analisar o mo-
vimento das contradições nos diferentes fenômenos. No estudo da es-

trutura econômica da sociedade capitalista, a contradição fundamental dessa 
sociedade se baseia na contradição entre o caráter social da produção e o cará-
ter privado da propriedade.  

Clastres (1979, p. 211), confrontando o etnocentrismo, nos alerta: “A histó-
ria dos povos que têm uma história é, diz-se, a história da luta de classes. A his-
tória dos povos sem história é a história da sua luta contra o Estado”. 

“A solução do problema do índio tem que ser uma solução social. Seus 
realizadores devem ser os próprios índios”. Mariátegui (2010, p. 65), ao anali-
sar os conflitos agrários, recolocou a questão central na problemática indígena: 
a questão da terra. E destacou que a problemática indígena deveria ter uma so-
lução social, em que os realizadores fossem os próprios sujeitos.  

Nas lutas dos povos indígenas e comunidades tradicionais pela sua exis-
tência como sujeitos coletivos, apontam caminhos alternativos ao exercerem 
à livre determinação de viver seu modo de vida. Na reivindicação de direitos 
coletivos e direitos de coexistência, os povos indígenas e tradicionais se mos-
tram como protagonistas na ruptura com o modelo hegemônico predatório 
ao negarem a concepção da mercantilização da natureza, negando a própria 
noção de propriedade privada ao conformarem e lutarem por seus “territó-
rios de vida”. 
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POVOS TRADICIONAIS: A NECESSÁRIA ALIANÇA DOS POVOS
DO CAMPO, DAS ÁGUAS E DAS FLORESTAS

Ao final da década de 1970, no Acre, Brasil, em função da decadência 
econômica dos antigos seringais, o governo estadual iniciou uma campanha de 
incentivos a compra de terras. Tais "compradores" com o título nas mãos, pas-
saram a expulsar os seringueiros que detinham anteriormente a posse das ter-
ras. Com o conflito agrário instaurado, a partir de 1977 formou-se uma rede 
de sindicatos rurais, com apoio da Igreja católica (Dioceses do rio Purus), pela 
permanência dos seringueiros (CUNHA; ALMEIDA, 2001).

A luta dos seringueiros, contra o desmatamento da floresta, passa a utilizar 
a estratégia dos chamados "empates", inicialmente liderados pelo sindicalista 
Wilson Pinheiro, de Brasiléia, assassinado no início da década de 1980. Chi-
co Mendes, sindicalista extrativista em Xapuri, assumiu a liderança do movi-
mento e articulou um Encontro em Brasília, com a presença de 120 lideranças 
sindicais de toda a Amazônia, é criado o Conselho Nacional dos Seringuei-
ros (CNS). Percebendo a força da articulação pela demanda por uma reforma 
agrária e a conservação da floresta, e inspirado no modelo jurídico de proteção 
de terras indígenas, surge, na Carta de Princípios do CNS a reivindicação pela 
criação de "Reservas Extrativistas". 

No final de 1988, emergiu uma aliança para a defesa das florestas e de seus 
habitantes, com o nome de "Aliança dos Povos da Floresta", abrangendo os 
seringueiros e grupos indígenas através das duas organizações nacionais que 
haviam se formado nos anos anteriores: o Conselho Nacional dos Serin-
gueiros e a União das Nações Indígenas. A reunião de Altamira, organizada 
pelos Kaiapós contra o projeto da represa do Xingu, tinha uma conotação 
ambiental explícita (CUNHA; ALMEIDA, 2001, p. 184-93). 

Em 1987, Chico Mendes recebe uma Comissão da Organização das 
Nações Unidas (ONU), denunciando o financiamento do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) aos empreendimentos que representavam 
a destruição da Floresta Amazônica. Em 1988, dois meses após a promul-
gação da Constituição de 1988 que consolida a redemocratização do país 
e as conquistas dos direitos socioambientais, Chico Mendes é assassinado. C
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Deixa o legado de articulação na luta dos povos da floresta a nível nacio-
nal e internacional. 

Conforme ressalta Almeida (2004), os seringueiros amazônicos, de invi-
síveis nos anos 1970, organizados politicamente conseguem reconhecimento 
nacional na década de 1980, e conquistam a criação das primeiras reservas extra-
tivistas. "Assim, em vinte anos, os camponeses da floresta passaram da invisibi-
lidade à posição de paradigma de desenvolvimento sustentável com participação 
popular" (ALMEIDA, 2004, p. 33). 

O movimento dos seringueiros, já nos anos 1980, aponta-nos caminhos 
de resistência e luta por visibilidade social, percorridos por coletividades e iden-
tidades tradicionais, não exclusivamente indígenas. Diversos movimentos de 
base, na luta pela subsistência física e cultural, passam a confrontar o mode-
lo de mercantilização da terra, do trabalho e da natureza, e passam a se articu-
lar politicamente na luta por direitos coletivos, sobretudo direitos territoriais. 

Entre as definições de populações tradicionais, destacamos a de Cunha 
(2009, p. 300):

Grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (prática e sim-
bolicamente) uma identidade pública conservacionista que inclui algumas 
das seguintes características: uso de técnicas ambientais de baixo impacto, 
formas equitativas de organização social, presença de instituições com legi-
timidade para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços cul-
turais que são seletivamente reafirmados e reelaborados. 

A peculiar relação com a natureza e uso dos recursos naturais que cada 
grupo constrói de modo coletivo de acordo com suas tradições e demandas por 
subsistência conformam a territorialidade específica e a identidade do grupo. 
Que em alguns casos não reivindicam a posse da terra, mas sim o acesso e uso 
do recurso natural. Conforme Shiraishi Neto, as "quebradeiras de coco dão 
novo significado às interpretações da cultura jurídica em relação à propriedade 
da terra, onde as palmeiras babaçu se apresentam como bem principal" (SHI-
RAISHI NETO, 2013, p. 149).

As quebradeiras de coco, organizadas e articuladas por meio do Movi-
mento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (MIQCB), abrangen-
do Piauí, Tocantins, Maranhão e Pará, reivindicam uma regulamentação à nível C
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nacional: a Lei do Babaçu Livre. 1   O projeto de lei visa garantir o livre aces-
so aos babaçuais em terras públicas ou privadas, também estabelece o mane-
jo sustentável do babaçu, restrições a derrubadas de palmeiras e proibição de 
queimadas. Outra estratégia das quebradeiras de coco, tem sido via legislação 
municipal. No Estado do Maranhão, o primeiro município que contou com uma 
Lei do Babaçu Livre foi Lago do Junco, em 1997, na região central do estado, 
onde se encontra a região dos cocais, área mais abundante de palmeiras de ba-
baçu. 2 Também têm reivindicado as Reservas Extrativistas (Resex) de Babaçu. 

No Paraná, a Lei n. 15673 de 13 de novembro de 2007 reconheceu os 
Faxinais e sua territorialidade, peculiar do estado do Paraná, os povos faxina-
lenses tem como traço marcante o uso comum da terra para produção animal 
e a conservação dos recursos naturais, caracterizando por: produção animal à 
solta, em terras de uso comum; produção agrícola de base familiar, policultura 
alimentar de subsistência, para consumo e comercialização, extrativismo flo-
restal de baixo impacto aliado à conservação da biodiversidade, cultura própria, 
laços de solidariedade comunitária e preservação de suas tradições e práticas 
sociais (artigo 1o). 

Os artigos 2o e 3o preveem que a identidade faxinalense é o critério para 
determinar os povos tradicionais que integram essa territorialidade específica, 
pela autodefinição, mediante Declaração de Autorreconhecimento Faxinalen-
se, que será atestado pelo órgão estadual que trata de assuntos fundiários, res-
ponsável também por comunicar o reconhecimento da identidade faxinalense 
à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais. 

Outra relação peculiar com o território pode ser observada com os pesca-
dores artesanais, ribeirinhos e caiçaras. 

1 Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 231/2007, dispondo sobre uma política de acesso 
livre e proteção dos babaçuais nos estados Maranhão, Tocantins, Piauí, Goiás, Pará e Mato Grosso. Regis-
tra-se que as quebradeiras de coco tem uma representante no Senado Federal, a Senadora Regina Sousa 
(Partido dos Trabalhadores, Piauí) (BRASIL, 2007).  

2 Ao todo, nove municípios estão contemplados com a Lei do babaçu Livre: Lago do Junco (Lei n. 05/97 
e Lei n. 01/2002); Lago dos Rodrigues (Lei n. 32/99); Esperantinópolis (Lei n. 255/99) ; São Luiz 
Gonzaga (Lei n. 319/2001); Imperatriz (Lei 1.084/2003); Lima Campos (Lei n. 466/2003); São José dos 
Basílios (Lei n. 52/2005); Cidelândia (Lei n. 01/2005); Pedreiras (Lei 1.137/2005). (ARAÚJO JÚNIOR 
et al., 2014, p.129-57). C
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A pesca artesanal é uma atividade extrativa; portanto, os pescadores são for-
madores de um modo de vida particular, ou seja, como um grupo diferen-
ciado no modo de produção capitalista que, embora esteja inserido nesse 
sistema, possui outra lógica de relação/produção/apropriação do espaço, vis-
to como valor de uso, em contraponto à lógica dos grandes agentes do capi-
tal, que veem o espaço como ‘valor de troca’ (BALDI, 2014, p. 96).

Com base na Aliança dos Povos da Floresta dos anos 1980, na última dé-
cada, tem se fortalecido uma articulação entre os Povos do Campo, das Águas e 
das Florestas, o que representa uma unificação das forças e movimentos sociais 
de base que possuem proximidade nas lutas, demandas e reivindicações por ter-
ra e territórios, proteção e uso comum das águas e biodiversidade, confrontando 
o agronegócio e concentração de terras. Os diversos sujeitos se reconhecem e se
aproximam diante de uma ameaça comum de violações de seus direitos coletivos
básicos, a exemplo de megaprojetos de mineração ou construção de hidrelétricas e
ferrovias, que ameaçam usurpar seus territórios e suas vidas enquanto coletividades. 

SUJEITOS DA CONVENÇÃO 169 NO BRASIL:
POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

A diversidade cultural do Brasil é proporcional à diversidade biológica. 
Os povos tradicionais encontram-se em territórios ricos em biodiversidade e 
de grande importância para o equilíbrio dos ecossistemas, proteção das nas-
centes e águas, conservação de espécies da fauna e flora. A relação intrínseca 
entre terra/ territorialidade, biodiversidade e as gentes que a habitam, com sua 
diversidade de modos de vida e relação com a natureza, é o que se denomina 
como sociobiodiversidade. 

Conforme o Censo IBGE (2010), dos povos indígenas no Brasil, foram 
identificadas 305 etnias, falantes de 274 línguas, sendo a população indíge-
na de 896,9 mil, representando 0,44% da população total, conforme o último 
Censo 2010.3

A Convenção n. 169 define povos considerados indígenas, como aqueles 
que descendem de populações que habitavam o país ou uma região geográfica 

3 BRASIL. CENSO 2010. Indígenas. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. Disponível 
em: http://indigenas.ibge.gov.br/. Acesso em: 10 jan. 2017.C
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pertencente ao país na época da conquista ou colonização ou do estabeleci-
mento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, 
conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas (art. 1o - 1, b). 

Em relação aos direitos dos povos indígenas (povos originários), estão 
previstos em capítulo especial na Constituição da República, nos artigos 231 e 
232. O capítulo VIII, intitulado “Dos Índios”, em seu artigo 231 prevê o reco-
nhecimento da sua organização social, costumes, crenças, tradições e os direi-
tos originários das terras que tradicionalmente ocupam.

Já, os considerados "povos tribais" perante a Convenção 169  são aqueles 
“cujas condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros seto-
res da coletividade nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por 
seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial” (art. 1o-1, a da 
Convenção). 

No Brasil os sujeitos da Convenção 169 são identificados como povos e 
comunidades tradicionais. O Decreto n. 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, dis-
põe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Co-
munidades Tradicionais (PNPCT), definindo como: 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam terri-
tórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, so-
cial, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição. 4

Tanto o Decreto n. 6.040 quanto o Decreto nº 4.887, de 20 de novem-
bro de 2003 - que trata dos procedimentos de titulação e demarcação de terras 
quilombolas -, na convergência com os direitos previstos na Convenção 169 da 
OIT, reforçam o critério da autoatribuição (autorreconhecimento) dos povos e 
comunidades tradicionais, em consonância com o artigo 1o – 2 da Convenção. 

Os grupos que, em 2016, compuseram o Conselho Nacional de Povos 
e Comunidades Tradicionais (CNPCT) se autorreconheceram como: povos 
indígenas, comunidades quilombolas, povos e comunidades de terreiro/ po-
vos e comunidades de matriz africana, povos ciganos, pescadores artesanais, 
extrativistas, extrativistas costeiros e marinhos, caiçaras, faxinalenses, benze- C
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deiros, ilhéus, raizeiros, geraizeiros, caatingueiros, vazanteiros, veredeiros, apa-
nhadores de flores sempre vivas, pantaneiros, morroquianos, povo pomerano, 
catadores de mangaba, quebradeiras de coco babaçu, retireiros do Araguaia, 
comunidades de fundos e fecho de pasto, ribeirinhos, cipozeiros, andirobei-
ros, caboclos.5 Registra-se que, em 2019, foi formada a Rede de Povos e Co-
munidades Tradicionais do Brasil (REDE PCTS), que reúne 28 segmentos 
de povos e comunidades tradicionais em todo território nacional. Um im-
portante espaço de confluência das lutas e reivindicações dos povos e comu-
nidades tradicionais.

TERRITÓRIOS TRADICIONAIS NA PROTEÇÃO
JURÍDICA NACIONAL E INTERNACIONAL

O reconhecimento dos direitos socioambientais na Constituição é fruto da 
luta dos povos indígenas pela primeira vez organizados como um movimento 
social a nível nacional, e aliado ao movimento ambientalista, antropólogos(as), 
geólogos(as) e advogados(as). A Constituição de 1988 representa um mar-
co formal em termos de superação da perspectiva indigenista integracionista. 

Conforme Souza Filho (2002), apesar de a palavra “socioambiental” não 
ter sido inserida expressamente na Constituição de 1988, para se compreender 
o que sejam Direitos Socioambientais é necessário partir do conceito de direi-
tos coletivos, que não são valoráveis economicamente nem podem ser apropria-
dos a um patrimônio individual. Nesse sentido, pode se distinguir nos povos e
nas minorias dois “direitos coletivos” diferentes. Um deles pertence a toda hu-
manidade e pode ser chamado de direito à sociodiversidade: o direito de todos
à existência e à manutenção de todos os povos, compreendendo um verdadei-
ro direito à alteridade, que tem estreita relação com o direito à biodiversidade
(SOUZA FILHO, 2010).

Entre os instrumentos jurídicos internacionais, é a Declaração Universal 
sobre a Diversidade Cultural (2002) que faz a conexão entre diversidade cultu-
ral e biológica, em seu artigo 1.º: “[...] como fonte de intercâmbios, de inovação 

5 BRASIL. Decreto 8.750 de 09 de maio de 2016. Institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 
Tradicionais.C
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e de criatividade a diversidade cultural é para o gênero humano, tão necessária 
como a diversidade biológica para a natureza”.

As culturas constituem para a humanidade um patrimônio de diversida-
de, no sentido de apresentarem soluções de organização do pensamento e 
de exploração de um meio que é, ao mesmo tempo, social e natural. [...] As 
culturas são entidades vivas, em fluxo. Quando se fala do valor da sociodi-
versidade, não se está falando de traços e sim de processos. Para mantê-los 
em andamento, o que se tem de garantir é a sobrevivência das sociedades 
que os produzem (CUNHA, 2009, p. 273-4).

A outra espécie de direito coletivo dos povos e das minorias se refere aos 
direitos de que somente são titulares os membros da comunidade. São direitos 
que se comparam aos direitos nacionais quanto à titularidade. São direitos in-
divisíveis entre seus titulares, inalienáveis, imprescritíveis, inembargáveis, im-
penhoráveis e intransferíveis, conforme explicita Souza Filho (2010, p. 184). 
Nunca é demais lembrar que os direitos culturais e étnicos têm o status de di-
reito fundamental, porque indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa 
humana (DUPRAT, 2007). 

O marco de ruptura nacional com a concepção integracionista, a Constitui-
ção Cidadã, - consagrada em um processo de transição e redemocratização do país 
(1985-1988), após a ditadura militar que durou 21 anos (1964-1985)-, representa 
um grande avanço em relação ao reconhecimento dos direitos coletivos dos povos 
indígenas, parâmetro para os direitos das comunidades quilombolas e tradicionais. 

A Constituição de 1988 reconhece aos índios o direito de ser índio, de man-
ter-se como índio, com sua organização social, costumes, línguas, crenças 
e tradições. Além disso, reconhece o direito originário sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam. Esta concepção é nova, e juridicamente revolu-
cionária, porque rompe com a repetida visão integracionista. A partir de 05 
de outubro de 1988, o índio, no Brasil, tem o direito de ser índio (SOUZA 
FILHO, 2010, p. 106-7). 

O capítulo VIII da Constituição, intitulado “Dos Índios”, em seu arti-
go 231 prevê o reconhecimento da sua organização social, costumes, crenças, 
tradições e os direitos originários das terras que tradicionalmente ocupam. As 
terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas impres-
critíveis (§ 4° do art. 231). C
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Na superação da ótica assimilacionista anteriormente vigente, os grupos 
étnicos conquistaram o direito a continuar existindo, reconhecida a diversida-
de cultural e linguística do país (artigos 231, 210, 215 e 216). A Constituição 
garantiu às comunidades remanescentes dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras o direito à propriedade definitiva (art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias -ADCT).  

Na legislação infraconstitucional, vale destacar dois decretos de vital im-
portância no reconhecimento das terras quilombolas e territórios tradicionais, 
o Decreto n. 4.887, de 20 de novembro de 2003 e o Decreto 6.040, de 07 de
fevereiro de 2007, respectivamente. O Decreto n. 4.887 regulamenta o proce-
dimento para identificação, delimitação, demarcação e titulação das terras ocu-
padas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art.
68 do ADCT e o Decreto nº 6.040 institui a Política Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Ambos os decretos estão em consonância com a Constituição de 1988 e 
avançam na direção dos princípios e direitos garantidos na Convenção 169 da 
OIT.  O Decreto n. 6.040/2007 define “territórios tradicionais” como os espa-
ços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comuni-
dades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, 
observado, no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectiva-
mente, o que dispõem os artigos 231 da Constituição e 68 do ADCT e de-
mais regulamentações.

Com o reconhecimento constitucional, as comunidades quilombolas tor-
nam-se visíveis perante o Estado, a partir da perspectiva da sobrevivência e re-
sistência à opressão sofrida, como categoria jurídica de acesso à direitos coletivos 
e reparação da opressão histórica que sempre negou os direitos de existência e 
de liberdade, a liberdade de se autodeterminar povos. 

Ressalta-se que a CF no capítulo III, em seu artigo 216, dispõe que cons-
tituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
portadores de referência à identidade, ação e memória dos diferentes grupos for-
madores da sociedade brasileira, incluindo as formas de expressão e os modos 
de criar, fazer e viver. Com base na previsão constitucional, portanto, conside-
ram-se indissociáveis os direitos culturais e territoriais dos povos e comunida-
des tradicionais. C
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Antes da ratificação da Convenção 169 pelo Brasil, a única forma de se 
conferir uma proteção jurídica aos territórios tradicionais era por meio da cria-
ção de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, como as Reservas Extra-
tivistas (RESEX) e Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), previstas 
na Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação da Natureza (SNUC). 

Segundo Shiraishi Neto (2013), a inversão da ordem de se pensar o direi-
to a partir da situação vivenciada pelos povos e comunidades tradicionais leva 
a uma ruptura com os esquemas jurídicos preconcebidos. Um dos movimentos 
provocados por essa dinâmica corresponde à reafirmação e ampliação de dis-
positivos jurídicos internacionais de proteção dos direitos humanos. 

Nesse sentido, a luta pelo reconhecimento dos territórios tradicionais, ter-
ritórios ribeirinhos, territórios caiçaras, territórios faxinalenses, territórios de 
comunidades de fundo de pasto, entre outros, nos fazem repensar e rediscutir 
as categorias jurídicas existentes. À partir da Convenção 169 da OIT e do De-
creto 6.040, a demanda se mostra em torno da efetivação do reconhecimento 
dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais. A questão que 
permanece é como instrumentalizar esse direito? Como deve se dar o procedi-
mento de titulação coletiva dos territórios tradicionais? 

Por analogia com os procedimentos de titulação das terras quilombolas, 
temos o caminho da superação dos modelos de unidades de conservação de uso 
sustentável com gestão compartilhada com o Estado, pois na grande maioria 
dos casos, a implantação desse modelo conservacionista representa sobreposi-
ções com os territórios tradicionais, com restrições de uso, violação da autono-
mia territorial e criminalização de práticas e modos de vida tradicional.  

Um exemplo de reivindicação de territórios tradicionais é o caso de 
ribeirinhos em Altamira, Pará e sua luta pelo reconhecimento dos terri-
tórios ribeirinhos como medida de reparação e reterritorialização das co-
munidades ribeirinhas expulsas (deslocamento forçado) pela instalação da 
Usina Hidrelétrica Belo Monte (SILVA; GONÇALVES; SOUZA FI-
LHO, 2017). 6

6 Sobre esse caso, aprofundamos e contribuímos com o estudo e relatórios técnicos desenvolvidos no âmbi-
to do Grupo interdisciplinar da SBPC em parceria com Ministério Público Federal (MPF) de Altamira, 
ver Magalhães e Cunha (2017). C
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Um caminho para o reconhecimento, se deu através da publicação de três 
Portarias da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para demarcação de áreas 
sobrepostas com glebas públicas. O registro, em nome da União, com fins de regu-
larização fundiária de interesse social, no total de um pouco mais de 32 mil hecta-
res, equivalente ao território reivindicado pelo Conselho Ribeirinho, organização 
política representativa dos/as ribeirinhos/as atingidos pela UHE Belo Monte. 7

Apesar dos avanços dos últimos quinze anos em termos de proteção ju-
rídica dos direitos dos povos tradicionais no Brasil, para além do problema da 
efetivação das normas socioambientais, estamos diante de ataques e uma polí-
tica de graves retrocessos no que se referem aos direitos territoriais dos povos 
indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. 

DOS ATAQUES E AMEAÇAS AOS DIREITOS DOS POVOS
INDÍGENAS, QUILOMBOLAS E TRADICIONAIS 

A nossa luta vai continuar, nós lideranças podemos até perder as nossas vi-
das, mas sempre terá alguém que dará continuidade as nossas lutas, a nos-
sa luta não vai acabar, enquanto os indígenas não acabarem, a luta não vai 
acabar. Nós vamos continuar resistindo porque agora é resistir pra existir. 
Nós temos direito a ter direito. Nós temos direito a existir. 

(Ilson Soares)

Os direitos constitucionais dos povos indígenas e quilombolas se encon-
tram em constantes ameaças de retrocessos no Brasil. As propostas de emendas 
à Constituição PEC n. 215/2000 e PEC n. 38/1999, pretendem alterar a com-

7 PORTARIA Nº 3.207, DE 26 DE MARÇO DE 2018. Portaria de Auto de Demarcação visando a re-
territorialização das comunidades ribeirinhas atingidas pela instalação da UHE Belo Monte no rio Xin-
gu - Área 01 - aproximadamente 10.208 hectares. Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/
jsp/visualiza/index.jsp?data=28/03/2018&jornal=515&pagina=166&totalArquivos=194; PORTARIA 
Nº 3.208, DE 23 DE MARÇO DE 2018. Portaria de Auto de Demarcação visando a reterritoriali-
zação das comunidades ribeirinhas atingidas pela instalação da UHE Belo Monte no rio Xingu - Área 
02 -no município de Altamira/PA, com área  total de aproximadamente 14.883 hectares. Disponível 
em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/03/2018&jornal=515&pagi-
na=169&totalArquivos=194; PORTARIA Nº 3.209, DE 26 DE MARÇO DE 2018. Portaria de 
Auto de Demarcação visando a reterritorialização das comunidades ribeirinhas atingidas pela ins-
talação da UHE Belo Monte no rio Xingu - Área 03 -  com área total de 8.658 ha. Disponível em: 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/03/2018&jornal=515&pagi-
na=171&totalArquivos=194. C
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petência do Poder Executivo na demarcação de terras, incluindo como compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional. 

Há diversos projetos de leis que ameaçam violar os direitos dos povos in-
dígenas consagrados constitucionalmente e internacionalmente, como o PL n. 
1610/1996, sobre mineração em terras indígenas; PL n. 273/2008, que trata das 
rodovias, ferrovias e hidrovias localizadas em terras indígenas como áreas de re-
levante interesse público da União e, ainda, o PL n. 349/2013,  que tem como 
objetivo impedir que terras ocupadas por indígenas em processo de retomada se-
jam demarcadas ou continuem os estudos para constituição como Terras Indíge-
nas.  Em 2020, outras graves ameaças surgiram no âmbito do Poder Legislativo. 
Como o PL 191/2020, projeto que tenta permitir a exploração econômica de 
mineração e hidrelétricas em terras indígenas. O PL 191/2020 objetiva regu-
lamentar o § 1º do art. 176 e o § 3º do art. 231 da Constituição para estabele-
cer as condições específicas para a realização da pesquisa e da lavra de recursos 
minerais e hidrocarbonetos e para o aproveitamento de recursos hídricos para 
geração de energia elétrica em terras indígenas e institui a indenização pela res-
trição do usufruto de terras indígenas.

Tais propostas estão na contramão dos avanços internacionais sobre os di-
reitos dos povos indígenas e tribais, com a Convenção n. 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a Declaração da ONU (2007) e a Declara-
ção da OEA (2016) sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Entre as ameaças 
atuais de violação de direitos no âmbito do Legislativo, é a proposta de emen-
da à Constituição PEC n. 215/2000 a mais grave, pois pretende transferir a 
competência do Poder Executivo na demarcação de terras indígenas para que 
o Congresso Nacional dê a última palavra.

A PEC 215 relativiza cláusulas pétreas, com isso afeta os direitos e garan-
tias fundamentais e o princípio da separação dos poderes. Além de não serem 
consultados, tem sido vedada a legítima participação de representantes dos po-
vos durante o processo legislativo, especialmente, nos espaços das comissões que 
tratam e aprovam as matérias no âmbito do Congresso Nacional. 

Na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da demarcação 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol dos  Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Pa-
tamona e Taurepang de Roraima (2009), observa-se que o STF ignorou os ins-
trumentos jurídicos internacionais de proteção aos direitos dos povos indígenas. C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



273

CAP. 11 • DIREITO DE COEXISTÊNCIA E DIREITOS TERRITORIAIS DOS POVOS TRADICIONAIS

Essa constatação é verificada nas 19 condicionantes no caso da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol. 8 Tais condicionantes representam restrições aos direitos 
dos povos indígenas garantidos pela Constituição, além de ignorar o que dis-
põe a Convenção 169 da OIT e Declaração da ONU de 2007. 

Além das 19 condicionantes, a invenção do critério “marco temporal” (mar-
co objetivo) da ocupação para fins de demarcação das terras indígenas como 
sendo a data da promulgação da Constituição Federal, que deverá ser verifica-
do conjuntamente ao “marco da tradicionalidade”, significa restrições aos direi-
tos originários dos povos indígenas garantidos na própria Carta Constitucional 
(SILVA; SOUZA FILHO, 2016, p. 50-78). 

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo 
da PEC 215 em 27 de outubro 2015, relatório contaminado pela visão já su-
perada de integração dos indígenas à comunhão nacional, defendendo os in-
teresses da Frente Parlamentar do Agronegócio, inclusive com a mudança no 
que concerne à indenização aos proprietários com títulos incidentes em terri-
tórios indígenas, o que pela Constituição (artigo 231, § 6º), tais títulos seriam 
nulos e extintos. 

Considerando a data da promulgação da Constituição para fins de veri-
ficação do fato em si da ocupação fundiária olvidam que, tratando-se de terras 
indígenas, não se pode restringir a interpretação como se a Constituição se re-
ferisse ao sentido de se comprovar uma posse civil.  

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3239, 
em 08 de fevereiro de 2018, por maioria, o STF declarou a validade e cons-
titucionalidade do Decreto 4.887/2003, que regulamenta o procedimento de 
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
quilombolas de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT), superando a posição de aplicação do "marco temporal" 
(WOLKMER; SOUZA FILHO; TÁRREGA, 2016). 

No cerne dessa discussão, é importante frisar que o sentido das expressões 
“tradicionalmente ocupam” (Art. 231) e “terras tradicionalmente ocupadas pe-

8 Supremo Tribunal Federal (STF). Petição 3.388 Roraima. Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julga-
mento: 03/04/2009. Data de Publicação: DJe-071 DIVULG 16/04/2009 PUBLIC 17/04/2009). Petição 
3.388-4 Roraima. Referência à consulta prévia e Conv. 169 da OIT. Voto-Vista Min. Marco Aurelio. 
p.62, 63, 66. C
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los índios” (Art. 20, XI) dá conteúdo à existência do grupo étnico. Obviamen-
te, o legislador constituinte, ao dispor os verbos no presente não se referiram a 
data da promulgação da Constituição, mas à existência contemporânea dos po-
vos indígenas (SOUZA FILHO, 2015, p. 87). 

Para compreensão de povos tradicionais e o direito à posse e propriedade 
coletiva, deve-se levar em consideração o sentido de pertença e territorialida-
de. No mesmo sentido, devemos conduzir a interpretação do direito originário 
a terra, no sentido do direito a terra desde o surgimento de determinado povo 
ou comunidade. O sentido do direito congênito permanece, pois se trata de di-
reito que nasce e é indissociável ao surgimento da própria comunidade.  Enten-
de-se, portanto, que o direito originário a terra se vincula ao direito à existência 
coletiva dos povos tradicionais. 

A conjuntura de ataques aos direitos socioambientais garantidos na Cons-
tituição de 1988, já era grave com o ataque aos direitos indígenas orquestrado 
entre Executivo, Legislativo e Judiciário. No momento de consolidação de retro-
cessos democráticos no Brasil com o Golpe parlamentar de 2016, a conjuntura 
se tornou ainda mais ameaçadora com o esfacelamento da Fundação Nacional 
do Índio (Funai), com o corte orçamentário e posição política de frear todos os 
processos demarcatórios que se encontravam em fase conclusiva. 

Mouffe (2014), em 2013, observara que lamentavelmente a situação no 
que diz respeito à radicalização da democracia é muito menos favorável do que 
03 décadas atrás. O cenário atual está profundamente transformado pelo neo-
liberalismo. Quando propunham uma radicalização da política democrática, 
ninguém imaginava que as conquistas da social-democracia fossem tão frágeis. 
No sentido de que hoje estamos obrigados a defender instituições básicas do 
Estado de bem-estar. No lugar de lutar por uma radicalização da democracia, 
a luta se dá contra uma maior destruição das instituições democráticas funda-
mentais (MOUFFE, 2014, p. 133-4).

Sônia Guajajara faz a síntese das três fases do movimento indígena no 
Brasil: “A gente teve o momento pré-constituinte, onde as lideranças lutaram 
pra garantir os direitos indígenas. Depois, teve o momento de lutarmos pelo 
cumprimento dos direitos adquiridos. E agora, estamos lutando para não per-
der esses direitos”. (GUAJAJARA, 2013) 
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SOCIOBIODIVERSIDADE E NOVOS COLONIALISMOS DO CAPITAL 

A terra não se reproduz como sementes e outros “produtos”, pois sua exten-
são é limitada. Daí que sua apropriação seja um dos objetivos primordiais para a 
acumulação do capital (MIGNOLO, 2007, p.38). "No controle do espaço, a apro-
priação da terra e a apropriação do saber (duas esferas da matriz colonial de poder) 
se associam para seguir acumulando capital nas mãos de uns poucos e para refor-
çar a marginalização e a deshumanização de outros" (MIGNOLO, 2007, p. 68).

A partir da década de 1990, “biopirataria" passa a ser compreendida como 
as atividades que envolvem o acesso aos recursos genéticos de um determina-
do país ou aos conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos 
(ou a ambos) em desacordo com os princípios estabelecidos na Convenção da 
Diversidade Biológica (CDB). Nas palavras de Shiva (2007, p. 85): "A biopi-
rataria é o processo mediante o qual se negam os direitos das culturas indíge-
nas a seus recursos e conhecimento, e os substituem por direitos de monopólio 
para aqueles que os exploram". 

Para Shiva (2001), biodiversidade sempre foi um recurso local comunitá-
rio, definindo que um recurso é propriedade comunitária quando existem sis-
temas sociais que o utilizam segundo princípios de justiça e sustentabilidade, 
combinando direitos e responsabilidades entre os usuários, assim como utili-
zação atrelada à conservação. 

A manutenção das áreas florestais e da biodiversidade depende da dinâ-
mica das relações sociais e culturais que interagem com o meio ambiente. Toda 
diversidade da riqueza biológica existente nas áreas preservadas - a biodiver-
sidade - se relaciona com a diversidade sociocultural dos povos tradicionais, 
que são detentores do conhecimento baseado nas formas tradicionais de ma-
nejo da natureza.

Conforme Santilli (2005), os componentes tangíveis e intangíveis da bio-
diversidade estão intimamente ligados, e não é possível dissociar o reconheci-
mento dos conhecimentos tradicionais e sua proteção de um sistema jurídico 
que efetivamente proteja os direitos territoriais e culturais desses povos e po-
pulações tradicionais. 

Na contramão desse entendimento, o novo marco legal da biodiversidade 
representa a flexibilização da legislação socioambiental em detrimento da pro-C
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teção dos direitos coletivos dos povos e comunidades tradicionais, favorecendo 
os auspícios da mercantilização da natureza e dos saberes. 

O verdadeiro sentido do marco regulatório da sociobiodiversidade deve-
ria reger a conservação da biodiversidade, como escopo maior da CDB, aliado 
à proteção do modo de vida dos sujeitos coletivos detentores dos saberes tra-
dicionais que manejam diretamente e cultivam biodiversidade em seus terri-
tórios tradicionais. 

Entretanto, o novo marco legal da biodiversidade, Lei 13.123 de 2015 
respondeu à lógica e pressão do mercado, demanda da indústria de fármacos e 
cosméticos e indústria alimentícia em flexibilizar a proteção jurídica, em um 
processo legislativo atropelado em virtude do lobby da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (Bancada Ruralista) em detrimento dos direitos dos povos, co-
munidades tradicionais e agricultores familiares, violando o direito de consul-
ta e consentimento livre, prévio e informado. 9

DIREITO DE COEXISTÊNCIA E AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS 

Como parâmetro da discussão sobre o conteúdo e princípios inerentes ao 
conceito de autodeterminação, considera-se o Pacto Internacional de Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais, no sentido da fundamental importância do direito 
à livre determinação, assim como o direito de todos os seres humanos ao desen-
volvimento material, cultural e espiritual em condições de liberdade e dignida-
de.  A autodeterminação se revela como direito fundamental para vida e futuro 
dos povos indígenas e tribais, enquanto sociedades culturalmente diferenciadas. 

Nesses termos, a pauta do alcance do direito à livre determinação se tor-
nou indissociável da pauta da utilização do termo povos na Convenção 169, 
tornando-se a controvérsia internacional mais importante no que diz respeito 
aos direitos dos povos indígenas e tribais, ao reconhecer à subjetividade inter-
nacional como povos (HUACO PALOMINO, 2015, p. 56). 

A discussão girou em torno da questão se os grupos indígenas e tribais po-
diam ter o direito a controlar totalmente os processos de desenvolvimento que 
os afetem. A Declaração (ONU, 2007) dispõe, em seu artigo 3o que "os povos 

9 Sobre as inconstitucionalidades da Lei 13.123, ver Moreira, Porro e Silva (2017). C
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indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito determi-
nam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural". O artigo 4 
dispõe que "os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodetermina-
ção, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a 
seus assuntos internos e locais, assim como disporem dos meios para financiar 
suas funções autônomas". 

Assim, a liberdade de determinar-se enquanto povo, definindo os cami-
nhos e o futuro de sua existência deve ser reconhecida e respeitada externa-
mente (aqui utilizamos a terminologia livre determinação). Enquanto o termo 
autodeterminação reflete o exercício da autonomia interna, ou seja, no âmbito 
de cada povo, de cada comunidade, no âmbito da jurisdição indígena ou tradi-
cional, conforme sua organização social própria, autogoverno e direito próprio. 

A autodeterminação conduz à noção de jusdiversidade. Souza Filho deno-
mina como jusdiversidade a liberdade de agir de cada povo segundo suas pró-
prias leis, seu direito próprio e sua jurisdição (SOUZA FILHO, 2010, p. 191).

Autodeterminação abrange o conceito de autonomia territorial. A autono-
mia pode ser compreendida também em suas facetas cultural, epistemológica, 
linguística, política e econômica. A jusdiversidade, portanto, se baseia na diver-
sidade cultural, diversidade de sistemas jurídicos próprios, que, por sua vez, se 
vincula a determinado território (jurisdição indígena, tradicional ou ancestral). 

"Dentro dos direitos territoriais estão os direitos ambientais que têm uma 
ligação estreita com os culturais. Os direitos culturais refletem a própria essência 
do povo. A língua, os mitos de origem, a arte, os saberes e a religião são a roupa-
gem com que o povo se diferencia dos outros" (SOUZA FILHO, 2010, p. 184).

 O conjunto dos direitos culturais atrelado ao princípio da dignidade hu-
mana e dignidade enquanto povo, com o reconhecimento da identidade étnica, 
passou a ser denominado no âmbito internacional como integridade cultural. 10 

10 Verifica-se que o direito à integridade cultural é uma derivação do direito à integridade pessoal, supe-
rando a perspectiva individual, quando se pensa na dignidade e integridade de um povo, o inserindo 
no rol dos direitos coletivos dos povos indígenas e tribais que passam a ser reconhecidos pela Corte 
Interamericana em uma interpretação extensiva da Convenção Americana de Direitos Humanos, à luz 
da Convenção n. 169 da OIT e Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.  
Conforme precedentes da Corte IDH, considera-se a integridade cultural estritamente ligada à integri-
dade territorial. Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam, párr. 195. Corte IDH. Caso 
del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 
28 de noviembre de 2007. Serie C. N. 172, párr. 79. Sobre integridade cultural: Anaya (2006, p. 58).C
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A integridade física, cultural e espiritual deve ser compreendida sob dois 
aspectos, tanto no que diz respeito ao direito à vida da pessoa humana, dos in-
divíduos que compõe determinado povo, quanto na esfera dos direitos coleti-
vos socioambientais, pensando na integridade física do meio ambiente, no que 
diz respeito à uma relação de harmonia com a  natureza, respeito à territoriali-
dade que conforma a integridade de determinado povo, na perspectiva da iden-
tidade étnico-cultural e de seus modos de vida tradicionais. 

Os conceitos de integridade física-cultural-espiritual compõem uma tría-
de indissociável para os povos indígenas e tradicionais, representada na noção 
da terra enquanto territorialidade. 

A concepção de Davi Kopenawa, Xamã Yanomami é um parâmetro para 
esta compreensão. A prática do garimpo na floresta amazônica, transcende a 
esfera do dano ambiental e da contaminação física, quando afeta a sobrevivên-
cia e equilíbrio espiritual de seu povo, com a contaminação das fumaças de epi-
demia Xawara que mata os Yanomami, afetando o equilíbrio da natureza e dos 
seres que a habitam, provocadas pela relação doentia que o "povo da mercado-
ria" tem com a Terra (KOPENAWA; ALBERT, 2014). 

Direito à autonomia e ao autogoverno, portanto, são pressupostos da au-
todeterminação e estão intrinsecamente ligados aos direitos territoriais e di-
reitos da natureza. 

Díaz-Polanco (1996) denomina como autonomia regional o que também 
pode ser compreendido como autonomia territorial. Com os avanços conquista-
dos no âmbito internacional, acrescenta-se o reconhecimento dos novos direitos: 
os direitos à participação, consulta e consentimento livre, prévio e informado. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación del desarrol-
lo, así como los derechos de participación, consulta previa y consentimien-
to previo, libre e informado forman parte de un nuevo corpus de derechos 
colectivos enmarcado en nuevos principios de relación entre los estados y 
los pueblos indígenas (YRIGOYEN FAJARDO, 2011, p. 1). 

Os direitos de participação, repartição de benefícios e consulta, já estavam 
reconhecidos, ainda que em menor escala, na Constituição de 198811. A diferen-

11 Art. 231. § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a C
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ça é que deve ser feita uma interpretação extensiva, aplicando a Convenção n. 
169 da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, a Declaração das Nações Unidas 
(2007) e a Declaração Americana (2016) sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Compreende-se que o paradigma da decolonialidade inclui a moderni-
dade, mas se destaca a coexistência e a simultaneidade. Trata-se do paradigma 
da coexistência e crítica ao paradigma do progresso histórico. (MIGNOLO, 
2007, p. 24)

Na perspectiva indígena, a natureza e a humanidade não necessariamente 
se opõem. A “civilização” não é mais que uma descrição que os europeus fazem 
de seu próprio papel na história. Para os povos indígenas, os opostos podem 
coexistir sem se negarem. Essa simples diferença lógica é crucial para o avan-
ço de uma transformação decolonial do conhecimento, com o chamado "giro 
epistêmico decolonial", que pressupõe a compreensão da modernidade desde a 
perspectiva da colonialidade (MIGNOLO, 2007, p. 22, 58).

Já a plurinacionalidade nos apresenta como um pacto decolonial do Esta-
do para uma perspectiva intercultural. Reconhecendo a autodeterminação dos 
povos e das nações que compartilham e cohabitam as mesmas fronteiras. Para 
Walsh, Estado Plurinacional implica no reconhecimento político da presença 
e coexistência de duas ou mais nações ou povos etnicamente distintos. "Nesse 
sentido, virtualmente todos países da América do Sul são países plurinacionais, 
ainda que não se reconheça ou se autodefina assim" (WALSH, 2009, p. 111).

Conforme Walsh (2012), ao negarem ser considerados como sujeitos indi-
viduais e postularem-se como povos e nacionalidades com direitos coletivos que, 
desde sua diferença cultural e epistêmica, propõem outras concepções de nação, 
democracia e conhecimento, não só para eles, mas para o conjunto da sociedade, 
perturbam a lógica multicultural do capitalismo global (WALSH, 2012, p. 35).

La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cul-
tura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identi-
dades tradicionalmente excluídas para construir, tanto en la vida cotidiana 
como en las instituciones sociales, un con-vivir de respeto y legitimidad en-
tre todos los grupos de la sociedad (WALSH, 2009, p.40-1).

lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 
Nacional, ‘ouvidas as comunidades afetadas’, ficando-lhes ‘assegurada participação’ nos resultados da 
lavra, na forma da lei" (grifo nosso).C
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A interculturalidade é entendida como processo e projeto social, político, 
ético e epistêmico. A partir de horizontes que enfrentam o colonialismo, o mo-
vimento de base, seja indígena ou outro grupo historicamente oprimido e subal-
ternizado, aponta caminhos, relações e estruturas novas e distintas. Esse processo 
de luta e resistência é entendido como "decolonial" (WALSH, 2012, p. 14-5). 12

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito à livre determinação é um direito humano sem o qual um povo 
não realiza e exerce os demais direitos, já que em virtude desse direito deter-
minam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvol-
vimento econômico, social e cultural, conforme artigo 3o da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, artigo 1o do Pacto In-
ternacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e artigo 1o do Pac-
to Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 

As práticas coloniais de subalternização e assimilação em uma perspectiva et-
nocêntrica, invisibilizam e anulam a existência dos povos tradicionais. Na arena dos 
conflitos socioambientais, os povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais 
permanecem invisibilizados e excluídos dos processos de decisões que lhes afetem. 

A visão objetificada da propriedade privada não prospera entre os povos 
tradicionais. A reivindicação dos direitos da natureza atrelada aos direitos ter-
ritoriais como o lugar de pertencimento e cuidado - territórios de vida - torna-
-se indissociável da reivindicação de respeito à autodeterminação.

Para seguir existindo como povo, é necessário seguir resistindo. Processos 
de resistência à assimilação forçada pressupõem a reafirmação das identidades 
étnicas, através de processos de lutas e reivindicações de respeito às autono-
mias e formas próprias de organização social, que conformam a própria noção 
de territorialidade.  A reafirmação étnica de povos e comunidades tradicionais 

12 Walsh (2012, p. 14-5) explica: "suprimir la s' y nombrar decolonial' no es promover un anglicismo. Por el con-
trario, es marcar una distinción con el significado en castellano del 'des'. No pretendemos simplemente desarmar, 
deshacer o revertir o colonial; es decir, pasar de un momento colonial a un no colonial, como que fuera posible que 
sus patrones y huellas desistan de existir. La intención, más bien, es señalar y provocar un posicionamento - una 
postura y actitud continua - de transgredir, intervenir, in-surgir e incidir. Lo decolonial denota, entonces, un 
camino de lucha continuo en el cual podemos identif icar, visivilizar y alentar "lugares"de exterioridad y construc-
ciones alternativas." C
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ressurge no vínculo e pertencimento à terra. É no território tradicional que (re)
nascem o ser e o saber decoloniais. 

O direito de coexistir é um direito coletivo (direito socioambiental) que 
pertence tanto ao âmbito dos direitos da natureza, direitos dos povos e comuni-
dades tradicionais, quanto aos direitos que pertencem à toda humanidade. É o 
direito de coexistir na diversidade, na liberdade de ser, de criar, de se autoafir-
mar e se autodeterminar enquanto coletividade, enquanto povo. 

RESUMO: Este capítulo aborda sobre a compreensão do direito originário à 
terra quanto à pertença de determinado povo ou comunidade. O direito con-
gênito ao território tradicional nasce e é indissociável ao surgimento do pró-
prio povo ou comunidade tradicional. Baseia-se na Convenção n. 169 da OIT 
sobre Povos Indígenas e Tribais e na compreensão da luta pela coexistência de 
povos em prol do reconhecimento dos territórios tradicionais. Considera-se o 
sentido de territorialidade, ou seja, o sentido de pertencimento, identidade cul-
tural e étnica de determinado povo que é vinculado a um território específico e 
aos recursos naturais necessários para sua integridade física, cultural e espiritual. 
Trata-se do sentido de “não propriedade”, com a superação da noção de pro-
priedade privada e da dicotomia natureza/cultura, cerne da questão para com-
preensão dos conflitos socioambientais e sua contradição inerente. 

Palavras-Chave: Povos. Direito. Territórios tradicionais.
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N este capítulo, toma-se como foco de análise os conflitos socioambientais 
que envolvem comunidades tradicionais pesqueiras no município de Pon-

tal do Paraná, no Estado do Paraná. Esse foco impõe algumas especificidades 
ao debate, uma vez que se trata de um contexto profundamente marcado pe-
los processos históricos e pela configuração da produção socioespacial nas zo-
nas costeiras, em particular, pelas dinâmicas de urbanização em suas diferentes 
expressões próprias dessas zonas, como a balnearização turística e o desenvol-
vimento portuário (MORAES, 1999).

Sabe-se que, tradicionalmente, as pesquisas e análises sobre os conflitos 
agrários debruçam-se principalmente sobre o espaço rural do interior do país, 
como nas áreas de expansão da fronteira agrícola ou de áreas-alvo de proje-
tos de extração de commodities minerárias, figurando a posse e propriedade da 
terra com um elemento central. Não sem razão, obviamente, pois são regiões 
marcadas por intensos e violentos conflitos. Porém, a própria metodologia do 
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principal banco de dados sobre conflitos no campo do Brasil, organizado pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2016), reconhece que as comunidades tra-
dicionais envolvidas em conflitos territoriais nos meios urbanos compõem esse 
cenário, já que seu modo de vida, baseado em uma relação específica com a na-
tureza e o território, se configura como rural.  

O município de Pontal do Paraná é tomado como locus da pesquisa, pois 
reúne uma série de elementos que permite problematizar esse conflituoso pro-
cesso de urbanização e seus efeitos sobre as comunidades tradicionais pesquei-
ras. Situado na desembocadura sul do complexo estuarino de Paranaguá, a 
região é historicamente habitada por comunidades agropesqueiras (LOUREI-
RO FERNANDES, 1947; BARACHO, 1995; LEANDRO, 2005), que viviam 
em uma situação de relativo isolamento, mantendo contato com o polo regio-
nal de Paranaguá como canal de comercialização de seus produtos e aquisição 
de bens necessários à sua sobrevivência. Essa situação perdurou até metade do 
século XX, quando tem início o processo de balnearização turística da região 
(SAMPAIO, 2006), marcado por uma forte atuação do Estado, especialmente 
das instâncias estadual e municipal. Esta atuação é destacada em dois proces-
sos, a transferência de forma gratuita de mais de 4.000 hectares de terras pú-
blicas no município para a iniciativa privada em 1950 – inclusive áreas de posse 
tradicional dessas comunidades agropesqueiras – com a justificativa de promo-
ver a urbanização da região, como também as sucessivas mudanças nas leis de 
ordenamento territorial, notadamente de zoneamento, uso e ocupação do solo, 
cujo objetivo atual é de viabilizar a instalação de empreendimentos industriais 
e portuários nessa mesma área.

A conjuntura do município de Pontal do Paraná, em que pese suas espe-
cificidades, reproduz um cenário que se repete em muitas áreas das zonas cos-
teiras brasileiras. Conformada com um modelo em que se encontram núcleos 
de adensamento populacional – geralmente ligados a portos – entremeados por 
áreas de baixo povoamento, nos quais residiam distintas comunidades agro-
pesqueiras e extrativistas (SILVA, 1993; MORAES, 1999), as zonas costeiras 
adentram a segunda metade do século XX com fortes mudanças em sua compo-
sição. Intensifica-se um tensionamento sobre áreas que até então eram de pou-
co interesse para o capital por novos tipos de empreendimentos e urbanização, 
como os balneários. Porém não apenas a balnerização irá engendrar esses pro- C
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cessos, mas também a própria expansão da infraestrutura logística em face da 
modernização produtiva que passa o país nesse período, com a ampliação dos 
complexos industriais-portuários, produzindo novos processos de acumulação 
por espoliação e despossessão (HARVEY, 2014) das comunidades tradicionais. 

Neste sentido, objetiva-se apresentar aqui, em uma coletânea de textos 
sobre conflitos agrários em uma perspectiva socioambiental, um texto que visa 
evidenciar os conflitos socioambientais enfrentados pelas comunidades tradicio-
nais pesqueiras de Pontal do Paraná, e seus modos de vida rurais pressionados 
pela dinâmica urbana representa, por um lado, dar visibilidade às comunidades 
tradicionais em territórios urbanizados, especialmente na zona costeira e, por 
outro, questionar os limites das fronteiras entre urbano e rural apontando para 
a necessidade de se aprofundar o estudo de suas intercessões.

O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO DE PONTAL DO PARANÁ:
DA PRIVATIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS AO PROJETO

DE CONSTRUÇÃO DO PORTO PONTAL PARANÁ

O território do município de Pontal do Paraná formava parte da zona rural 
e depois dos “balneários” de Paranaguá, até se tornar município em 1995. Abran-
ge uma das pontas da Baía de Paranaguá, tendo terras voltadas ao estuário e uma 
área composta por 23km de orla marítima dividida em 48 balneários, que funcio-
nam como bairros na divisão territorial do município. A transformação de Pon-
tal do Paraná de uma região caracteristicamente rural com ocupações esparsas de 
pescadores-agricultores formando pequenas comunidades em uma área urbana 
se deu através da apropriação do território pelo uso balneário ou turístico de se-
gunda residência. A abertura da estrada PR-407 em 1926, que ligava Paranaguá 
ao balneário de Praia de Leste (que forma a atual Pontal do Paraná), propiciou a 
inauguração do primeiro loteamento balneário em 1928 que fracassou por falta 
de infraestrutura (SAMPAIO, 2006). Contudo, a partir da década de 1950, a con-
juntura econômica favorável fez alavancar os empreendimentos imobiliários e, na 
década de 1990, praticamente toda a orla marítima de Pontal do Paraná já estava 
apropriada para o uso balneário, tanto por lotes regulares quanto por irregulares.

A urbanização de Pontal do Paraná foi promovida pela apropriação bal-
neária do território, que foi realizada lote por lote. A cidade de Pontal do Pa-C
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raná resulta, portanto, de uma somatória de lotes, o que acaba por gerar um 
efeito de desconexão. Isto é agravado pelo fato de que os cidadãos, os destina-
tários dessa estrutura urbana, não são habitantes permanentes da cidade, mas 
apenas de temporada. Portanto, tem-se uma Pontal do Paraná quase vazia a 
grande parte dos meses do ano – pelo menos, toda essa parte que foi construí-
da para atender a demanda turística, isto é, a parte que é a mais valorizada em 
termos imobiliários do município, concentrando-se os loteamentos na beira- 
mar. A segregação socioespacial é uma característica marcante nesse proces-
so de urbanização, sendo que a maior parte dos moradores permanentes reside 
nas áreas mais distantes da beira-mar, onde a estrutura urbana é precária e não 
há saneamento, enquanto a parte balnearizada dispõe de infraestrutura e ser-
viços para atender aos turistas (DESCHAMPS, KLEINKE, 2000; AZEVE-
DO, 2016; BACHSTEIN, 2016).

Da urbanização de Pontal do Paraná, vale destacar particularmente a atua-
ção da Empresa Balneária Pontal do Sul e a criação do loteamento Cidade Bal-
neária Pontal do Sul em 1951, “o maior empreendimento balneário do litoral 
paranaense até o presente” (SAMPAIO, 2006, p. 175): 4,557 terrenos em uma 
área de 541 hectares. Essa área era somente uma parte da propriedade da Em-
presa Balneária Pontal do Sul, que recebeu gratuitamente mais de 4 mil hecta-
res de terras públicas, de propriedade do Estado do Paraná. Pontal do Sul é um 
dos balneários que compõem Pontal do Paraná, e se localiza bem na desem-
bocadura da Baía de Paranaguá, tendo parte de seu território voltada ao mar 
aberto e outra ao estuário.

O processo de transferência gratuita de terras públicas para empresa privada 
perpetrado pelo Estado do Paraná e o município de Paranaguá foi feito em de-
sacordo com a legislação da época, que apenas permitia a venda de terras públi-
cas mediante hasta pública e concorrência1. O município de Paranaguá, do qual 
Pontal do Paraná se desmembrou apenas em 1995, solicitou através de ofício que 
o Estado do Paraná lhe cedesse gratuitamente a propriedade de cerca de 3.000

1 A legislação vigente à época, conforme a lei estadual 64/1948, Lei Orgânica dos Municípios do Paraná, 
determinava o seguinte, no artigo 51, XIII, que determinava as competências dos prefeitos: XIII. Vender 
bens municipais, contratar serviços, obras e funcionamentos, após a autorização da Câmara e mediante 
concorrência ou hasta pública (PARANÁ, Lei 64/1948, artigo 51, XIII). Para uma análise aprofundada 
da ilegalidade do processo de transferência de terras públicas do Estado do Paraná para a Empresa Bal-
neária, consultar Cunha (2018). C
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hectares de terras localizadas em Pontal do Sul. Esse trâmite foi autorizado pela 
lei estadual 249/1949, que o condicionava à demarcação e ao reconhecimento 
das posses dos que ali habitavam, algo que nunca foi feito. O processo entre Es-
tado e Prefeitura foi concluído em 1951 quando o Estado do Paraná emitiu o 
título de propriedade plena das terras para Paranaguá. No entanto, já em 1950, 
a prefeitura de Paranaguá havia celebrado um “contrato de concessão de terras”, 
por meio da lei municipal 56/1950, transmitindo a propriedade das terras que 
receberia do Estado para três homens ou empresa que constituíssem. Em 1950 
foi fundada por estes três homens a Empresa Balneária Pontal do Sul, utilizan-
do as terras que receberia para integralização de seu capital.

Este contrato celebrado com o município obrigava a empresa a lotear par-
te das terras que receberia, 541 hectares, lá construindo uma “cidade balneária” 
com toda estrutura urbana necessária como vias de acesso, hospital, escola e até 
um aeroporto (SAMPAIO, 2006). No restante da área, mandava a construção 
de uma estrada e a organização de colônias de pescadores.  Em 1951, após re-
ceber o título de propriedade do Estado, a Prefeitura transferiu as terras para a 
empresa. O título de propriedade emitido pelo Estado aumentou em cerca de 
40% a área a ser transferida, em relação ao determinado na lei 249/1949 – de 
3.000 hectares passaram a ser 4.303,32 hectares, o que configura mais um ví-
cio de legalidade no processo. A empresa descumpriu o que mandava o con-
trato celebrado com o município de Paranaguá, tendo somente loteado a área 
dos 541 hectares de terras. 

Na Figura 1, produzida pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia 
do Paraná (ITCG) por ocasião da Comissão Parlamentar de Inquérito da As-
sembleia Legislativa do Paraná (ALEP), pode- se observar a área doada pelo 
Governo do Paraná à Empresa Balneária, correspondendo ao número 16 e 
abrangendo boa parte do município de Pontal do Paraná. 

Esse processo ilegal de transferência gratuita de terras públicas para uma 
empresa privada foi se perpetuando e consolidando ao longo do tempo. Porém, 
estabeleceu em Pontal do Sul o coração dos conflitos fundiários em Pontal do 
Paraná, na disputa das comunidades tradicionais pesqueiras que lá habitam e o 
proprietário ilegítimo das terras. Isto se agravou devido ao potencial portuário 
da região, favorecido pela localização geográfica na ponta da baía e pela pro-
fundidade dos canais adjacentes. No mesmo ano de 1995 em que Pontal do C
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Paraná se tornou município por meio de decreto estadual, foi criada a empre-
sa Porto Pontal Importação e Exportação Ltda, cujo capital está voltado para a 
construção do Terminal Privado de Contêineres de Pontal do Paraná (TCPP). 
O projeto de um porto em Pontal do Paraná sempre esteve vinculado à iniciati-
va privada, ainda que a atividade portuária tenha deixado de ser monopólio es-
tatal em 1993, apenas dois anos antes da criação da empresa portuária, por meio 
da lei federal 8630/1993, conhecida como Lei de Modernização dos Portos.

Figura 1: Situação dominial de Paranaguá e Pontal do Paraná
Fonte: CPI Fundiária de Pontal do Paraná – ALEP (2015).

Desde 2006, tanto a Empresa Balneária Pontal do Sul quanto a Porto 
Pontal Importação e Exportação Ltda são controladas pelo mesmo grupo em-
presarial, o Grupo JCR. Em 2005, o empreendedor iniciou o processo de licen-
ciamento ambiental no IBAMA, tendo obtido a licença de instalação em 2015. 
Em 2014, o Porto Pontal Paraná, nome fantasia do empreendimento, já havia 
obtido autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). C
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O Porto Pontal Paraná figura como protagonista na agenda da prefeitura mu-
nicipal e da Aciapar, a associação comercial do município. Além disso, conta 
com apoio essencial do Estado do Paraná que assumiu a construção de uma ro-
dovia para escoamento e acesso ao porto, condicionante do processo de licen-
ciamento do empreendimento. A Faixa de Infraestrutura, projeto doado pelo 
empreendedor ao Estado, visa a ser construída em paralelo à PR-412 - rodovia 
estadual que inicia na divisa em Garuva (SC) e termina em Pontal do Sul -, li-
gando a Ponta do Poço, onde ficará o porto à PR-407, rodovia que liga Para-
naguá a Pontal do Paraná e desemboca na BR-277, rodovia que liga Curitiba 
a Foz do Iguaçu. Orçado inicialmente em 369 milhões de reais, além da rodo-
via, prevê, no mesmo traçado de 23km, a construção de um oleoduto, um ga-
soduto, uma linha de transmissão de energia e uma ferrovia. 

 A perspectiva é de que Pontal do Paraná deixe de ser um município de 
“vocação praiano-turística” (PIERRI, 2003) para se tornar uma cidade portuá-
ria, atraindo ainda investimentos e indústrias do ramo petrolífero. Para reali-
zação deste objetivo. além da atração e favorecimento aos empreendimentos 
privados, coube também ao Estado e ao Município a reformulação de leis, es-
pecialmente do ordenamento territorial. Desse processo ressalta-se a aprova-
ção do Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral do Paraná (ZEE), por 
meio do decreto estadual 4996/2016 e do Plano Diretor de Pontal do Paraná, 
por intermédio do decreto estadual 5980/2017. Ambas as normativas foram 
elaboradas à revelia do que manda a Convenção 169 da OIT, que garante o di-
reito à consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades tradicionais 
quando medidas legislativas ou administrativas tomadas pelo Estado interfi-
ram em seus territórios.   

O decreto 4996/2016, o ZEE do litoral paranaense, estabelece em seu 
zoneamento a maior parte da área de Pontal do Paraná como Zonas Urbanas 
(ZUs) e Zonas de Desenvolvimento Diferenciado (ZDDs), sendo que quase 
toda região de Pontal do Sul, incluindo a Ponta do Poço e o território da co-
munidade tradicional pesqueira do Maciel, é definida como ZDD. As ZUs se 
caracterizam pela “forte tendência para expansão urbana estimulada pela pre-
sença dos portos e do turismo de veraneio” (ITCG, 2016), porquanto a zona de 
desenvolvimento diferenciado “corresponde a faixa de terras marginais aos eixos 
viários principais recobertos de forma descontínua por mata atlântica de restin-C
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ga parcialmente degradada pela intervenção humana, com tendência potencial 
para expansão urbana, portuária e industrial” (ITCG, 2016). A sútil diferença 
entre estes dois tipos de zoneamento, portanto, é a possibilidade de exploração 
portuária e industrial na ZDD (CUNHA, 2018). 

O Plano Diretor de Pontal do Paraná, vigente desde janeiro de 2017 atra-
vés do decreto estadual 5980/2017, por sua vez, repete o zoneamento propos-
to pela normativa estadual, de forma mais especificada. Neste ordenamento, a 
área reservada ao futuro porto privado é denominada Zona Especial Portuá-
ria (ZEP), o que corresponde à ZDD no zoneamento estatal. Nenhuma co-
munidade tradicional pesqueira é mencionada no Plano Diretor enquanto tal, 
tampouco seus territórios são demarcados, não havendo sua inclusão no zo-
neamento. Não há nem mesmo referência à comunidade cujo território foi in-
cluído no traçado da zona especial portuária (ZEP), a comunidade do Maciel. 
O que se observa é uma pressão crescente sobre o estilo de vida das comunida-
des tradicionais pesqueiras por meio de uma gradual invisibilização e supressão 
de seus territórios promovida pelo projeto de portuarização e industrialização 
levado a cabo pela Prefeitura Municipal, o Estado do Paraná e as empresas que 
detém propriedades no município. Isto é evidenciado pelos conflitos apresen-
tados na seção a seguir.

AS COMUNIDADES TRADICIONAIS PESQUEIRAS DE PONTAL
DO PARANÁ: CONFLITOS E RESISTÊNCIAS 

Todo esse processo de apropriação privada das terras em Pontal do Para-
ná, induzido pelos governos estadual e municipal, produziu uma série de confli-
tos com as comunidades tradicionais pesqueiras que historicamente ocuparam 
a região. Particularmente, nunca se cumpriu a previsão existente na lei estadual 
249/1949 – mesmo se reconhecendo a ilegalidade desse processo - que condi-
cionou a transferência das terras públicas aos agentes privados ao reconheci-
mento e  à demarcação das posses dessas comunidades. 

A ocupação do território que hoje é Pontal do Paraná pelas chamadas “co-
munidades tradicionais pesqueiras” ou comunidades agropesqueiras remete a 
um período histórico longo que se demarca entre os séculos XVII e XX (SIL-
VA, 1993). Loureiro Fernandes (1947) apontou a presença das comunidades C
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agropesqueiras na região de Praia de Leste e Pontal no período da publicação, 
comunidades essas que realizavam tanto atividades extrativistas na floresta quan-
to agricultura e pesca. Sua agricultura era realizada em áreas mais distantes da 
praia, há cerca de 1km de distância, segundo o autor, enquanto suas residências 
ficavam mais próximas à praia, uma vez que se dedicavam primordialmente à 
pesca, marcando uma territorialidade difusa, ligada às distintas atividades rea-
lizadas. Baracho (1995), em estudo sobre a estrutura fundiária de Paranaguá 
na segunda metade do século XIX, também aponta para a presença de comu-
nidades na região, em localidades como Maciel, Olho d’água e Pontal do Sul/
Barra do Sul. Todos correspondem ao que hoje pertence ao município de Pon-
tal do Paraná, apontando o caráter agrícola e extrativo dessas ocupações, o que 
corrobora a tese de intergeracionalidade dessas comunidades. 

O mesmo estudo de Baracho (1995) aponta apenas aqueles imóveis que 
foram regularizados por ocasião da Lei de Terras de 1850. Muitas dessas áreas 
passaram a ser terras devolutas – públicas – mesmo com a presença das comu-
nidades agropesqueiras. O processo de privatização via balnearização afetou 
profundamente o modo de vida dessas comunidades. O que ocorreu foi um 
processo de perda de território, fazendo com que deixassem de ser agriculto-
ras para se voltarem mais exclusivamente para a pesca, atividade muitas vezes 
combinada ao trabalho formal ou informal no ramo do comércio para atender 
ao turismo de temporada. 

Dados de 2008 informam que cerca de 2% da população de Pontal do Pa-
raná, o que equivale a mais ou menos 400 pessoas, estavam registradas na co-
lônia de pescadores do município, conforme afirmam Caldeira e Pierri (2014), 
sendo o tipo de pesca predominante a de pequena escala ou artesanal. Em uma 
pesquisa que se voltava para a elaboração de um diagnóstico socioecológico da 
pesca artesanal no município, Caldeira (2009) apresentou a identificação de 13 
localidades pelas quais estão distribuídos os pescadores, que ele divide em dois 
grupos: os localizados na orla oceânica e os localizados na orla de desembo-
cadura. Na orla oceânica tem-se: Praia de Leste/Canoas, Ipanema, Carmery, 
Shangri-lá, Guapê, Barrancos e Atami/Vila Nova. Nestes locais ele identifica 
a presença de antigos pescadores-agricultores, que acabaram se voltando ape-
nas para a pesca e que já ocupavam a região há bastante tempo, mas também 
de “pescadores imigrantes” de origem catarinense que se instalaram principal-C
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mente em Ipanema. A dinâmica da pesca artesanal fez estabelecer comunida-
des próximas à praia, mesmo local de interesse turístico. Existem os ranchos de 
pesca e os mercados, além de embarcações que se aglomeram na beira da praia, 
ou seja, a pesca caracteriza a própria paisagem urbana.

Das comunidades pesqueiras localizadas na orla de desembocadura, isto é, 
voltadas ao estuário, à baía de Paranaguá ou às margens do Canal DNOS, Cal-
deira (2009) identificou situações bastante distintas: a comunidade de Pontal do 
Sul, do Antigo Embarque, da Vila dos Pescadores, do Mangue Seco, de Pontal 
II e do Maciel. Quatro destas comunidades (Antigo Embarque, Vila dos Pesca-
dores, Mangue Seco e Pontal II) se localizam às margens do Canal do DNOS 
onde disputam espaço para suas embarcações pesqueiras com “as embarcações 
que fazem a travessia para a Ilha do Mel e com centenas de embarcações de tu-
ristas que frequentam as marinas instaladas ao longo do canal, o que é comu-
mente motivo de conflitos” (CALDEIRA, 2009, p. 86). Embora as margens do 
Canal sejam utilizadas como ponto de parada para a venda de pescado e aqui-
sição de insumos, inclusive por pescadores de outros municípios, a infraestru-
tura pesqueira do Canal é muito precária, conforme Caldeira (2009), pois não 
existem trapiches públicos e os preços dos insumos e serviços é alto, na medi-
da em que concentrado nas mãos de poucos empreendedores. 

O cenário da pesca artesanal no município de Pontal do Paraná envolve, 
então, uma série de conflitos de diferentes tipos. Em toda área doada pelo po-
der público à Empresa Balneária, existem inúmeros processos judiciais indivi-
duais de disputa fundiária, porém não há levantamento sistemático de todos 
esses processos. Destacam-se aqui, contudo, dois casos de maior visibilidade e 
envergadura: o da Comunidade de Barracos e o da Comunidade do Maciel. 
O primeiro mais antigo, relacionado ao processo de balnearização e o segundo 
com desdobramentos mais recentes, ligado aos interesses de desenvolvimento 
portuário da região. Como se pode observar na Figura 2, ambas as comunidades 
estão situadas dentro das terras doadas para Empresa Balneária Pontal do Sul, 
hoje pertencente ao grupo JCR, e vêm historicamente resistindo à despossessão. 

A comunidade de Barrancos figura como protagonista de um dos mais 
antigos conflitos territoriais no município de Pontal do Paraná. Com cer-
ca de 60 domicílios e 100 habitantes, Barrancos é formada por cerca de 70 
pescadoras e pescadores artesanais, entre eles, donos de embarcações, qui- C
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nhoeiros e trabalhadores e trabalhadoras indiretos se configurando como 
uma família ampliada (CHEREM, 2016). O histórico da comunidade é 
marcado por conflitos fundiários, uma vez que seu território é parte da área 
transferida gratuita e ilegalmente pelo poder público à Empresa Balneária, 
ação descrita na seção anterior. Como relatado por liderança comunitária, 
desde a década de 1950, a comunidade passou a sofrer uma série de pres-
sões e ameaças para sair do local. Entre as tentativas de remoção da comu-
nidade figura a prática de oferta de outros lotes, em áreas mais distantes da 
praia – prática comum e que foi aceita por muitos pescadores de outras co-
munidades no município, com medo de perder seu terreno e ficar sem mo-
radia. Sem negociação com a comunidade, há também relatos de ameaças e 
intimidações por parte de funcionários da empresa. 

Figura 2: Área da Empresa Balneária Pontal do Sul (16), com destaque para as comu-
nidades de Barrancos e Maciel, em círculo laranja
Fonte: CPI Fundiária, ALEP (2015).C
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Em resposta às pressões sofridas e contando com o apoio do Instituto Pa-
ranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural [Emater, à época, Associa-
ção de Crédito e Assistência Rural do Paraná (Acarpa)], o patriarca da família 
ingressou com uma ação de usucapião na década de 1970. A decisão judicial 
foi proferida somente em 1995, dando ganho de causa à comunidade, que teve 
juridicamente reconhecida a propriedade de duas áreas, uma mais próxima à 
praia, local de moradia, e outra mais distante, utilizada para fins de agricultura 
em períodos anteriores ao processo de urbanização.

De acordo com Mafra (2018), a liderança local afirmou que a área da praia 
já tinha sido vendida pela empresa responsável pelo loteamento. Porém, quando 
estava para ser julgada a causa, e o ganho parecia iminente a favor da comuni-
dade, a empresa passou para o nome do patriarca do grupo a área mais próxi-
ma da praia com a intenção de que a comunidade suspendesse a ação judicial. 
Posteriormente a comunidade ganhou o reconhecimento na justiça da proprie-
dade da área mais para dentro do continente.

O caso da comunidade pesqueira de Barrancos se destaca por ser a única 
vila de pescadores de origem agropesqueira antiga voltada à orla oceânica que 
manteve sua unidade territorial em face do processo de balnearização. Barran-
cos por ser considerada, inclusive, um marco do processo de produção socioes-
pacial e da paisagem local, pois a vila está situada entre dois balneários turísticos 
loteados – Shangrila, ao sul, e Atami, ao norte. 

Outra comunidade envolvida nesse tumultuado processo de urbanização 
é Maciel. Esta comunidade se localiza na “região mais isolada de Pontal do Pa-
raná” (SILVA, 2006, p. 9), pois é acessada apenas via embarcações, embora se 
localize em porção continental, ficando às beiras do rio Maciel e voltada a baía 
de Paranaguá. Essa dificuldade de acesso fez manter um “perfil rural-costeiro” 
(SILVA, 2006, p.9). Ao longo do projeto de urbanização e “desenvolvimento” 
de Pontal do Paraná a comunidade Maciel tem sofrido diversas pressões para 
que abandone seu território tradicional. 

A presença da comunidade na região do Maciel, que é o nome de um rio 
que cruza o território, é bastante antiga, havendo registros que apontam para 
mais de 200 anos de ocupação (CAOPJDH, 2016). Hoje a vila possui cerca de 
40 famílias e 150 pessoas. A comunidade vem há décadas sofrendo distintos ti-
pos de pressão para sair de seu território, tendo como marco inicial igualmen- C
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te a doação das terras do poder público para a Empresa Balneária. Da mesma 
forma que a comunidade de Barrancos e à revelia da lei, as posses tradicionais 
da comunidade do Maciel nunca foram reconhecidas.

De acordo com informações apresentadas por Silva (2006), na década de 
1970 parte da área da vila do Maciel foi doada pela Empresa Balneária para a ae-
ronáutica, com a finalidade de construção de uma pista de pouso. Esse processo 
gerou ainda mais pressões sobre a comunidade, que em 2005 sofreu uma violenta 
ação por parte da Aeronáutica. Segundo relato de Silva (2006), bem como notícia 
veiculada na mídia à época, cerca de 50 militares ocuparam a área, uma vez que a 
Empresa Balneária solicitava à Aeronáutica a devolução da área, tendo em vista 
que a obra não havia sido realizada. Porém, a Empresa demandava que a área fosse 
entregue “limpa”, sem as construções e os moradores.  A despeito da brutalidade 
da ação militar, a comunidade conseguiu resistir e permanecer em seu território.

Se a comunidade de Barrancos se viu constrangida pela Empresa Balneá-
ria em face do processo de balnearização, a Comunidade do Maciel vem tendo 
sua situação de insegurança territorial intensificada à medida que vai se con-
cretizando o projeto de implementação de um terminal portuário privado no 
município de Pontal do Paraná. A comunidade se localiza nas proximidades da 
área destinada ao porto e a outros empreendimentos de cunho industrial. Até 
2017, o território da comunidade era demarcado por lei municipal como “Se-
tor Especial do Maciel”2, zoneamento que reconhecia os direitos territoriais da 
comunidade e sua contribuição cultural para o município. No entanto, com a 
aprovação do ZEE do Litoral Paranaense, decreto estadual 4996/2016, e do 
novo Plano Diretor de Pontal do Paraná, decreto estadual 5980/2017, o terri-
tório da comunidade passou a ser demarcado no zoneamento como “zona de 
expansão portuária”.  Além disso, a Prefeitura Municipal de Pontal do Paraná 
promulgou o decreto nº 5532/2016, o qual prevê que caso Estudo de Impac-
to de Vizinhança (EIV) para empreendimento na zona de expansão portuária 
preveja impactos socioeconômicos sobre as comunidades que habitam a zona, 
a solução será a apresentação no estudo de área para a realocação das famílias. 
Ou seja, o decreto municipal afronta o que manda o decreto federal 5051/2004, 

2 Lei Complementar no. 001, de 3 de agosto de 2007 – Dispõe sobre o Plano Diretor de Pontal do Paraná. 
No artigo 44 observa-se o Setor Especial do Maciel – Comunidade Tradicional Pesqueira, dentro da 
Zona Rural do município.C

O
N

FL
ITO

S 
A

G
RÁ

RI
O

S 
N

A
 P

ER
SP

EC
TIV

A
 S

O
C

IO
A

M
BI

EN
TA

L



NATÁLIA TAVARES DE AZEVEDO • ISABELLA MADRUGA DA CUNHA • MARIA FERNANDA CHEREM

300

que ratificou a Convenção 169 da OIT. Esta determina que em caso de interes-
se nas terras tradicionalmente ocupadas por comunidades a prioridade é sem-
pre a permanência das comunidades e não sua realocação.  

Diante desse cenário, a comunidade do Maciel tem demandando apoio 
ao Ministério Público do Estado do Paraná, o que resultou na judicialização 
do próprio Plano Diretor de Pontal do Paraná, que em sua versão de 2017 ex-
cluiu o setor especial da comunidade do Maciel e demarcou toda a área de pos-
se tradicional da comunidade como zona especial portuária, transformando o 
zoneamento da área que era de zona rural para zona urbana com objetivo de 
viabilizar a instalação dos empreendimentos portuários e industriais.

Diante desses conflitos as comunidades e grupos pesqueiros adotam di-
versos tipos de organização e resistência. Dentre os casos citados, as comuni-
dades se articularam coletivamente e optaram por buscar seus direitos através 
da judicialização dos conflitos, sendo que algumas famílias já obtiveram atra-
vés do judiciário a regularização da sua situação fundiária por meio de senten-
ça de usucapião. Esses casos tiveram auxílio de agentes articulatórios distintos, 
como representantes do Movimento Nacional das Pescadoras e Pescadores 
(MPP), da Articulação Nacional das Pescadoras (ANP), de professores e es-
tudantes da Universidade Federal do Paraná e órgãos públicos ligados ao sis-
tema de justiça como o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

Os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais tem fun-
damento constitucional, exposto nos artigos 215 e 216 da Constituição Fede-
ral de 1988, que compõem o capítulo da Cultura. O caput do art. 215 impõe 
ao Estado garantir o pleno exercício dos direitos culturais, trazendo no §1 que 
“O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro- 
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacio-
nal”. O artigo 216, por sua vez, determina que os bens de natureza material e 
imaterial que se referem a memória, identidade e ação dos diversos grupos for-
madores da sociedade brasileira compõem o patrimônio cultural brasileiro, in-
cluindo no II os “modos de criar, fazer e viver”. 

A partir do decreto 6040/2007, que instituiu a Política Nacional de De-
senvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), 
gerida pela Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (CNPCT) o Estado passa a reconhecer como cri- C
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tério definidor das identidades étnicas e culturais o autoreconhecimento. Desta 
forma, as identidades coletivas vêm como uma ferramenta política para asse-
gurar direitos (ALMEIDA, 2014; VANDRESEN, 2014). No sentido da cons-
trução dessas identidades Almeida (2014, p. 8) afirma que: 

[...] a aludida fronteira não se prende a essencialismo ou características físi-
cas, raciais ou de origem. Ela se mostra balizada por experiências político- 
organizativas, de lutas concretas e de resistências cotidianas refletidas em 
autorepresentações coletivas e por uma infrapolítica produtora de disposi-
tivos jurídicos apropriados. 

Assim, as comunidades pesqueiras de Pontal do Paraná têm se organi-
zado para reivindicar a identidade de Pescadora e Pescador Artesanal, seja de 
forma interna através do trabalho de pescadoras que compõem os movimentos 
nacionais como o MPP e a ANP, seja externamente na luta para acessar direi-
tos garantidos aos povos e comunidades tradicionais, no que tange o acesso ao 
território tradicional da pesca, em terra e no mar. 

Para tal organização, além das formações políticas descritas em torno da 
apropriação desta identidade coletiva, as comunidades têm se organizado em 
processos distintos de resistência. Observa-se, portanto o desenvolvimento de 
estratégias que podem ir desde a simples reação e adoção de estratégias alter-
nativas de sobrevivência, e portanto, cotidianas, até estratégias claramente po-
litizadas e dirigidas ao espaço público (CHEREM, 2016). Nesse continuum de 
formas de resistência, encontram-se também formas intermediárias, que arti-
culam práticas cotidianas e a formação de estratégias politizadas (VIOLA RE-
CASENS, 2008), como é o caso das comunidades trabalhadas neste capítulo. 
Tanto Barrancos como Maciel se articulam em processos de resistências coti-
dianos e que posteriormente assumem um caráter público através dos processos 
judicializados em torno do acesso e afirmação de seus territórios tradicionais. 

A TERRITORIALIDADE DA ZONA COSTEIRA, ENTRE
O RURAL E O URBANO 

A forma particular de urbanização do município de Pontal do Paraná, 
bem como as relações territoriais travadas pelas comunidades tradicionais pes-C
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queiras nesse espaço classificado como área urbana de Pontal do Paraná, fazem 
com que este território não se enquadre puramente nem na categoria urbana 
nem na categoria rural, ainda que apresentem essas duas realidades, que são, po-
rém, qualificadas por sua localização costeira. Nesse sentido, como coloca An-
driguetto Filho (2004), é possível reivindicar uma complexidade maior para o 
costeiro, não só no sentido de mais elementos a articular, mas de dinâmicas de 
qualidade inteiramente nova e singular. Essas dinâmicas singulares não se re-
ferem apenas a fenômenos naturais, mas também, e relacionados a eles, a cons-
truções culturais próprias.

Estas construções culturais são observadas nos modos de vida e trabalho 
das comunidades tradicionais pesqueiras. No entanto, embora aqui se afirme 
que as relações territoriais estabelecidas por estas comunidades impossibilitem 
a categorização de Pontal do Paraná como puramente urbano, as relações di-
nâmicas que estas comunidades estabelecem com o espaço urbanizado, sendo 
que muitos de seus membros dividem-se entre o trabalho com a pesca artesa-
nal e o trabalho no setor de serviços voltado ao turismo, tende a invisibilizar 
sua construção cultural de comunidade tradicional. Isto se deve a uma concep-
ção de povos e comunidades tradicionais essencialista que associa a existência 
desses grupos “a um estilo de vida circunscrito aos limites da subsistência, na 
forma de um primitivismo forçado” (CREADO et al., 2008, p. 256). Para esta 
perspectiva a caracterização de um povo ou comunidade como tradicional esta-
ria relacionada a uma condição de isolamento territorial, portanto seriam gru-
pos rurais. Neste sentido, uma das lutas travadas pelas comunidades tradicionais 
pesqueiras de Pontal do Paraná é pelo seu reconhecimento enquanto comuni-
dades tradicionais, o que lhes dá acesso a algumas garantias com base constitu-
cional. Sendo assim, as comunidades têm se organizado coletivamente através 
do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) e da Articula-
ção Nacional das Pescadoras (ANP).

Quando toca a questão fundiária, no entanto, as comunidades tradicio-
nais pesqueiras de Pontal do Paraná acabam recorrendo a instrumentos jurídi-
cos individuais, as ações de usucapião, por meio das quais visam mudar o status 
de legítimos possuidores para proprietários das terras que habitam. É que os 
instrumentos jurídicos de regularização fundiária ou legalização da posse se 
voltam para a elevação da posse ao grau de propriedade privada. Esta é a res- C
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posta ao problema da insegurança da posse que o ordenamento jurídico oferta. 
Esta resposta, porém, é limitada pois se inscreve na lógica proprietária. Acima 
de tudo, “a propriedade moderna confere todos os poderes ao seu titular sobre 
um bem perfeitamente individualizado” (OST, 1995, p. 55), ou seja, é um di-
reito individual e individualista que necessita de um objeto (mercadoria) bem 
delimitado e específico. Nesta perspectiva, a terra é mercadoria, sem valor de 
uso para atribuir apenas valor de troca (MARÉS, 2015). No caso das comu-
nidades tradicionais pesqueiras, porém, não basta que se garanta a proprieda-
de da terra, se não houver a garantia do acesso ao mar e às águas e também aos 
recursos pesqueiros.

Retoma-se, assim, a especificidade da zona costeira e dos conflitos terri-
toriais que a marcam, bem como, da necessidade de avançar em uma discussão 
sobre territórios que não se construa a partir de uma oposição entre as catego-
rias de urbano e rural. Considerando que território é terra + cultura informada 
pelas relações de poder, conceito de Porto-Gonçalves (2017), abordar confli-
tos territoriais envolve considerar não apenas variáveis sucessivas mas também 
simultâneas, rompendo com uma análise do espaço como um estático pano de 
fundo físico da história. Neste sentido, uma perspectiva socioambiental dos con-
flitos agrários pode ser também uma perspectiva que pretenda realocar cate-
gorias antes opostas como dispostas em um mesmo tecido, pois já houve quem 
opôs social e ambiental, essas categorias aqui utilizadas como mútuas. 

A urbanização do Brasil, isto é, a concentração da maioria da população 
nas cidades não está em oposição ao fortalecimento de um capitalismo agroex-
portador - até porque esse modelo agrário se faz de um mundo rural sem gente, 
sendo que os próprios representantes do agrobusiness reforçam o estereótipo de 
um meio agrário vazio. Sem gente, sem indígenas, sem ribeirinhos, sem pesca-
dores artesanais. É chamando atenção para este fato que Oliveira (2013) abre 
a caracterização do “ornitorrinco”, como ele denomina o capitalismo à brasilei-
ra e sua improvável combinação: altamente urbanizado e forte agrobusiness. E 
sobretudo, “condenado a submeter tudo à voragem da financeirização” (OLI-
VEIRA, 2013, p. 150). 

Relatório recentemente publicado pela FIAN International, a Rede So-
cial de Justiça e Direitos Humanos e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) 
(2018) destaca o papel dos fundos de pensão internacionais como agentes C
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fundamentais na espoliação e despossessão de comunidades tradicionais na 
região do Matopiba, no cerrado brasileiro, através da grilagem de terras (land 
grabbing, em inglês), inclusive se utilizando para isso de tecnologias de geor-
referenciamento e do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Por outro lado, em 
sua mais recente obra Guerra dos Lugares a urbanista Rolnik (2015) demons-
trou o avanço do processo de financeirização da moradia e do solo urbano 
nas cidades do mundo e do Brasil. O que se extrai destas duas publicações 
é que a terra, tanto urbana quanto rural, tem se tornado o principal alvo do 
capitalismo financeiro. De mercadoria, a terra é transformada em ativo ren-
tável. Neste sentido, também é possível afirmar que a principal causa de con-
flitos territoriais tanto na cidade quanto no campo é a mesma. Assim como 
a resistência, que se faz pelo grito das territorialidades na afirmação do valor 
de uso dos territórios contra sua transformação em simples ativos em algum 
fundo de investimentos. 

Os conflitos territoriais enfrentados pelas comunidades tradicionais pes-
queiras de Pontal do Paraná oferecem um mirante privilegiado desses processos, 
em uma interação entre micro e macro, local e global.  A história dos conflitos 
territoriais de Pontal do Paraná tem sua origem na apropriação de uma enor-
me porção de terras devolutas (4.303 hectares) por uma Empresa privada, para 
quem o Estado transferiu de forma gratuita estas terras. Nada mais brasileiro 
do que a utilização perversa da máquina pública para benefício de certos ato-
res, especialmente na constituição de um mercado restrito e não concorrencial 
como o de terras (MARICATO, 2013). Até então, tinha-se um território ca-
racteristicamente rural. A partir deste fato, inicia-se um processo de urbaniza-
ção intensificado na década de 1970.

As comunidades sofreram os impactos da urbanização, que instaurou uma 
situação de insegurança da posse - principalmente daquelas localizadas nas terras 
transferidas para a Empresa Balneária, e as fez perderem os territórios destina-
dos à agricultura. Foram, então, se estabelecendo como comunidades tradicio-
nais pesqueiras, atividade que teve de ser complementada com o trabalho no 
setor de serviços. A paisagem do pequeno município é caracterizada pela pesca, 
pela orla da praia espalham-se as canoas, os ranchos de pesca e alguns peque-
nos mercados de peixe. Urbano? Rural? Costeiro, com vocação “praiano-turís-
tica” (PIERRI, 2003). C
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Os descaminhos do ornitorrinco, porém, reservam outros projetos para 
Pontal do Paraná. É aprovada a “lei de modernização dos portos”, lei fede-
ral 8630/1993, a atividade portuária deixa de ser monopólio do setor público. 
Em 1995, cria-se o município de Pontal do Paraná e funda-se a empresa Por-
to Pontal Importação e Exportação Ltda, cujo capital volta-se para construção 
de um terminal privado de contêineres. Em 2013, um novo marco regulatório 
para o setor portuário é aprovado, aprofundando as reformas neoliberais promo-
vidas pelo anterior. Em 2018, o Terminal de Contêineres de Pontal do Paraná 
(TCPP) que pretende ser o maior terminal de contêineres da América Latina, 
apresenta sua nova marca 3P – Porto Pontal Paraná, que também se refere, se-
gundo os empreendedores, a “pessoas, planeta e performance”. 

A iminência da instalação do empreendimento portuário em Pontal do 
Paraná acirra os conflitos territoriais enfrentados pelas comunidades tradicio-
nais pesqueiras, cuja territorialidade é diretamente ameaçada pelo novo porto 
que não se sabe em que proporções afetará a disponibilidade de recursos pes-
queiros, bem como de que forma atuará no fomento a especulação imobiliária 
no município, aumentando a pressão sobre as comunidades que vivem situa-
ções de posse precária.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este texto é um convite à reflexão sobre a multiplicidade da experiên-
cia da territorialidade humana, buscando revelar os limites das análises que cos-
tumam opor as categorias de urbano e rural. A problematização destes limites 
buscou-se realizar por meio da análise dos conflitos territoriais que marcam 
um município da zona costeira brasileira. Pontal do Paraná, portanto, é toma-
do como propulsor dessas reflexões a partir de suas especificidades. A ocupação 
com características rurais promovida pelas comunidades tradicionais pesqueiras 
e a posterior urbanização, cujo marco inicial é a transferência gratuita de terras 
públicas para uma Empresa privada.   

A perspectiva é menos de estabelecer o costeiro como uma terceira catego-
ria espacial específica e mais de perceber as intercessões entre o que se concebeu 
analiticamente como rural e urbano.  Isto se vê necessário a partir da consta-
tação de que estas intercessões são invisibilizadas de modo a compactuar com C
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violações de direitos, que é o que se observa no caso das comunidades tradicio-
nais pesqueiras de Pontal do Paraná que lutam para terem reconhecia sua iden-
tidade e seus direitos territoriais de comunidade tradicional. 

Alude-se, por fim, que no contexto do capitalismo contemporâneo os con-
flitos definidos como agrários ou como urbanos são causados pela mesma dis-
puta. A disputa por uma concepção de terra. É por esta razão que neste texto 
utiliza-se o termo “conflitos territoriais” para se afirmar uma concepção de terra 
significada, informada por relações de pertencimento e de poder. Uma concep-
ção que valoriza o valor de uso que está sempre aquém e além do valor de troca. 
Esta se opõe a uma concepção que originalmente percebia a terra como mer-
cadoria, para atualmente elevá-la à categoria de ativo financeiro hiper-rentável.  

RESUMO: Este capítulo trata dos conflitos enfrentados pelas comunidades tra-
dicionais pesqueiras de Pontal do Paraná, município do litoral paranaense, isto 
é, da tensão entre modos de vida rurais, da dinâmica urbana turística do bal-
neário e da implementação de complexo portuário privado no município, que se 
trata de um processo de despossessão e resistência dessas comunidades. Assim, 
esta análise objetiva, por um lado, dar visibilidade às comunidades tradicionais 
em territórios urbanizados, especialmente na zona costeira, por outro, questio-
nar os limites das fronteiras entre urbano e rural, apontando para a necessida-
de de se aprofundar o estudo de suas intercessões, onde se perpetuam violações 
de direitos territoriais. Conclui-se que, no contexto do capitalismo contempo-
râneo, os conflitos definidos como agrários ou como urbanos são causados pela 
mesma disputa, ou seja, a disputa por uma concepção de terra. Para se afirmar 
uma concepção de terra significada por valores de uso e informada por rela-
ções de pertencimento e poder, opta-se pelo conceito de “conflitos territoriais”. 

Palavras-Chave: Conflitos territoriais. Zona Costeira Paranaense. Turismo. Por-
to. Comunidades Pesqueiras.
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U ma nova legislação tratou dos termos da regularização fundiária em áreas 
urbanas e rurais. Mais de vinte legislações foram alteradas com a nova 

norma, Lei n. 13.465 de 2017 e o esforço no desenvolvimento deste estudo é o 
de se compreender a abrangência dessas mudanças, mais especificamente para 
as áreas rurais.

O tema é pertinente para a compreensão das políticas públicas desenvol-
vidas no âmbito das questões territoriais, de reforma agrária, de complementa-
ções entre espaços urbanos e rurais, dentre tantas outras implicações atinentes 
à estrutura fundiária brasileira e a ocupação da terra. 

A hipótese trata, porém, para além da verificação dos problemas de titu-
lação, do alcance direcionado a certos grupos que se beneficiarão mais direta-
mente desses movimentos formalizadores, especialmente daqueles que viram 
nessa legislação a possibilidade de lavarem a grilagem perpetrada pelo latifún-
dio num discurso corriqueiro do agronegócio de universalização dos problemas 
que visam ocultar as diversas realidades presentes no campo.

Para o desenvolvimento da pesquisa, fez-se a análise do conteúdo de nor-
mas, de bibliografia, de aporte jurisprudencial e de situações ou casos emble-
máticos no debate sobre a legitimidade da terra que figuraram na grande mídia 
nos últimos anos.

Considerando o caminho da pesquisa, buscou-se retomar os fundamentos 
da regularização fundiária como política pública, os novos debates sobre as ir-
regularidades fundiárias e seu histórico, o que foi realizado no âmbito da polí-
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tica pública e as flexibilizações que, por vezes, aproximam o direito da realidade 
e, em outros momentos, validam grandes violências perpetradas na apropria-
ção da terra pelo latifúndio.

OS FUNDAMENTOS DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA:
UMA AÇÃO DE ESTADO

A regularização fundiária, voltada às áreas urbanas e rurais, é uma ação de 
Estado, na medida em que é orientada por normas, instituições e ações dirigi-
das à sua realização no âmbito público, considerada a competência e a atuação 
dos entes federativos e de diversos órgãos responsáveis por registros, cadastra-
mentos, licenciamentos e autorizações, que podem ocorrer de modo coordena-
do e complementar, e que pode ser provocada por particulares ou pela própria 
administração pública. 

Essas ações complexas versam sobre a formalização da titularidade e a 
permissão e adequação dos usos dos bens. De modo geral, apresentam feição 
universalista, sendo que tal característica ganha relevo no contexto brasileiro, 
especialmente nas duas primeiras décadas do século XXI1, ainda que em ou-
tros momentos tenha sido realizada, porém, com características mais indivi-
dualizadas e localizadas. 

O objetivo da constituição dessas ações se perfaz, em última análise, na 
intenção do Estado de trazer para o universo formal apropriações e modos de 
aproveitamento ou de manutenção dos bens que sejam conhecidos, publicizá-
veis e seguros juridicamente, tanto do ponto de vista da possibilidade de haver 
maior controle público sobre esses imóveis, no que diz respeito à arrecadação 
e à construção de políticas públicas, de garantia de direitos, de restrições ou de 
exploração, bem como no de permitir aos respectivos possuidores e proprietá-
rios a possibilidade de manterem os imóveis, realizarem o trânsito jurídico dos 
bens e as atividades que correspondam aos seus interesses.

Tratando desse modo, a regularização fundiária como ação pública di-

1 Algumas normas e ações que serão tratadas a seguir podem ser consideradas fundamentais nessa busca 
pelas regularizações fundiárias. Dentre elas, podem ser citadas as Resoluções do CONAMA que flexibi-
lizaram restrições ambientais, especialmente em áreas de preservação permanente, a Lei Federal n. 11.977 
de 2009, conhecida como Lei do Minha Casa Minha Vida, o Código Florestal e, finalmente, a Lei de 
Regularização Fundiária urbana e rural, Lei Federal n. 13.465 de 2017. C
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ficilmente, diante de tais características, poderia suscitar alguma controvérsia 
quanto à sua pertinência considerando a garantia de interesses particulares e do 
interesse público. Ocorre que nem tudo é tão simples assim e que a aparência 
dessas ações, não raras vezes, ocultam as causas que constituíram o que foi no-
minado como “irregularidade” e despejam sobre parte da população “sem pa-
pel” o estigma de uma situação que atinge todas as classes sociais, em virtude 
de fundamentos diferentes e, ao mesmo tempo, com repercussões diversas so-
bre a vida, quando verificado o “lugar” dos sujeitos que ocupam o vasto cam-
po das irregularidades. 

A universalização da irregularidade e da política que atua nas formaliza-
ções vem constantemente premiando o comportamento ilícito de sujeitos que 
construíram a história de seus patrimônios sobre a apropriação ilegítima e vio-
lenta da terra pela via da grilagem.

 Ao não se diferenciar aquilo que decorre de necessidade ou de fatores 
históricos de ocupação tradicional, e aquilo que foi produzido em virtude da 
naturalizada brutalidade ou apropriação indevida dos bens e dos territórios e, 
nas mais diversas formas de apossamento, inclusive tantas vezes, com aval da 
representação estatal ou com auxílio do próprio ente público na realização de 
práticas fraudulentas da produção de papéis não coincidentes com as situações 
reais de posse, o que ocorre é que qualquer legislação que proponha “esquecer o 
passado” acaba por constituir ou reforçar a noção de que as escolhas do Direi-
to brasileiro, quando dizem respeito às garantias das elites, especialmente con-
sideradas as do latifúndio, pendem à noção de que o fato consumado é o aval 
justificador para as convalidações.

É nesse sentido que se chama a atenção para a necessária diferenciação en-
tre as irregularidades e o regime de flexibilizações. Muitas e diversas são as situa-
ções que constituem os modos de irregularidade e a universalização da resposta 
legal, o que obscurece o mar de diferenças que separam os motivos da consti-
tuição das irregularidades. Então, é necessário reconhecer que longo e comple-
xo foi o processo da construção das situações informais ou ilícitas, bem como 
das ocupações e dos usos conferidos aos diversos territórios cercados.

Diante desse quadro abstruso, é possível dizer que a propriedade e a irre-
gularidade no Brasil têm a mesma raiz e nasceram ao mesmo tempo. A Cons-
tituição do Império de 1824 (BRASIL, 1824), ao inaugurar o direito-poder de C
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propriedade no inciso XXII de seu artigo 179, num país que foi colonizado, 
nos termos em que tal colonização se deu, com a extensão territorial que apre-
sentava, sem papel e com baixo grau de formalidade administrativa, garantiu a 
legitimidade construída de modo meramente formal do apossamento dos bens 
a um número ínfimo de pessoas privilegiadas pelo lugar que ocupavam, menos 
na terra, e mais na política da corte.

De lá para cá, cada vez mais procedimental e burocrática, a proprieda-
de foi se afastando das formas de ocupação originárias e tradicionais, criando 
verdadeiro abismo entre os reais possuidores e aqueles que conseguiam “pro-
duzir” apropriações por vias meramente formais. Nesse sentido, a Lei de Ter-
ras de 1850 não foi capaz de conter ou minimizar os efeitos da distância entre 
posse real e propriedade, e o Código Civil de 1916 viria pavimentar, não como 
uma ponte de ligação entre lugares distantes, mas como uma linha que estabe-
lece a fronteira limitadora de quem está dentro ou fora do sistema adotado, e 
ainda, conduzindo uma mentalidade para utilizar a expressão de Paolo Grossi 
(GROSSI, 2006), que não passaria de mera aparência, mas que com esta, garan-
tiria especialmente pela via da argumentação jurídica a capacidade de construir 
legitimidades alheias a qualquer posse real, originária ou até mesmo reconhe-
cida anteriormente como formal2.

Assim contextualizada, a mesma régua que definiu o que era regular, por-
tanto, também estabeleceu o que deveria ser considerado irregular, fora da norma. 
Agora, ao se flexibilizar o olhar legislativo sobre as situações irregulares existen-
tes, altera-se consideravelmente os parâmetros e critérios descritos nas normas 
pretéritas, sem alterar o modo como as novas transmissões devem ser realizadas. 

Isso significa dizer que a raiz do problema permanece. Trata-se com a re-
gularização fundiária de mero ato de convalidação e, portanto, não de mudan-
ça de sistema. Nesse sentido, uma das teses defendidas neste capítulo é que a 
irregularidade que apresenta pretensões meramente econômicas, causada por 

2 Nesse sentido, é possível verificar a quantidade de ações possessórias em que a alegação da propriedade 
é elemento de defesa em disputa de imóveis sem, necessariamente, existir propriedade por parte daquele 
que reclama o despejo. Para ilustrar tal situação, é possível acompanhar o caso da empresa Araupel S.A., 
no Estado do Paraná que, tendo judicialmente os títulos de terra reconhecidos como nulos em virtude de 
apropriação ilícita de bens públicos, em ação proposta pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária /INCRA, Ação Civil Pública nº 5006093-51.2015.4.04.7005/PR, ainda mobiliza o Poder Judi-
ciário e o Poder Executivo em ações de despejo coletivo sem questionamento sobre a natureza e a licitude 
da obtenção dos seus títulos de terra (BRASIL, 2018). C
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particulares que fraudam documentos ou que se apropriam de terras ambiental-
mente protegidas para exploração de bens, considera os interesses particularistas, 
um grande negócio que traz evidentes vantagens aos praticantes de tais crimes.  

 No contexto de privilégios, é possível dizer que as mais recentes normas 
de regularização fundiária vão produzir ainda mais concentração de terras no 
território brasileiro3, possibilitando que práticas ilícitas, violentas e predatórias 
sejam legitimadas sob o discurso de que isso garantirá que “todos” serão be-
neficiados por essa ação. É na aparente universalidade da norma que habita a 
sua maior perversão. A conta dos ônus da convalidação das práticas criminosas 
perpetradas por séculos, e também neste século, pelo latifúndio e pelo agrone-
gócio, será debitada e dirigida aos trabalhadores sem-terra e ao meio ambiente. 
Essa prática já pode ser observada com a nova expansão das fronteiras agríco-
las que significam, dentre outras questões, o avanço sobre áreas ambientais e 
tradicionais e o despejo e desocupação de trabalhadores rurais, como demons-
tra o Censo Agropecuário do IBGE4, divulgado em julho de 2018.

As questões expostas neste texto buscam, portanto, problematizar essa 
perspectiva meramente formalista e de obscurecimento das causas que gera-
ram as diversas formas de irregularidade e dos efeitos que essas irregularidades, 
tratadas no plural, geraram e irão provocar a partir especialmente da efetivação 
de medidas pautadas na Lei Federal n. 13.465 de 2017 e dos resultados con-

3 Essa concentração já vinha sendo exposta em estudos realizados por diversas organizações, dentre elas, 
é possível verificar os termos dos estudos publicados em 2016, pela Oxfam sobre a América Latina e, 
especialmente, sobre o Brasil. “A OXFAM – confederação internacional que luta contra a pobreza e a de-
sigualdade em mais de 90 países – acaba de divulgar o relatório Terra, Poder e Desigualdade na América 
Latina, comparando o cenário da concentração das propriedades rurais em 15 países da região, com desta-
que para o Brasil. A partir da análise dos Censos Agropecuários locais, o estudo alerta que apenas 1% das 
fazendas ou estabelecimentos rurais na América Latina concentra mais da metade (ou 51,19%) de toda 
a superfície agrícola da região. A Colômbia é um dos casos mais extremos: só o 0,4% das propriedades 
concentram mais de 67% da terra produtiva. Já no Brasil, 45% da área rural está nas mãos de menos de 
1% das propriedades. Disponível em: https://www.oxfam.org.br/publicacoes/terrenos-da-desigualdade-
-terra-agricultura-e-desigualdade-no-brasil-rural. Acesso em: 31 jul. 2018.

4 A divulgação dos resultados do Censo Agropecuário foram amplamente publicizadas em julho de 2018, 
como se pode verificar na reportagem do G1: “[...] O IBGE identificou o novo cenário do Brasil rural: a 
área destinada a agricultura e pecuária cresceu 5% no país. São 350 milhões de hectares. A expansão foi 
maior na fronteira agrícola da região Norte do país. O Brasil tem cinco milhões de propriedades rurais, 
2% a menos do que no último Censo”. E continua, “Em contrapartida, com a mecanização, o campo per-
deu um 1,5 milhão de postos de trabalho”. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/agronegocios/
globo-rural/noticia/2018/07/29/censo-agropecuario-mostra-crescimento-no-campo.ghtml. Acesso em: 
30 jul. 2018.C
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cernentes às decisões sobre o Código Florestal de 2012, mais desapossamento 
para as populações mais empobrecidas do campo.

As hipóteses aqui levantadas dizem respeito a três ordens de questões: a 
primeira relacionada ao tempo ou aos tempos, a ideia de consolidação de deter-
minadas práticas já existentes, lembrando que regularizar é, em grande medi-
da, convalidar o passado; a segunda diz respeito aos beneficiários dessa medida 
jurídica legitimadora, quem será favorecido e como será beneficiado pela for-
malização dos bens, quem são os sujeitos e porque estão na condição de deman-
dantes dessa ação e, por fim, quais as repercussões da regularização, inclusive 
quando considerada a forma como foi proposta.

Não se pretende aqui dar resposta a todas essas questões, mas evidenciar os 
problemas decorrentes das medidas hiperflexibilizadoras, considerando a capa-
cidade do Direito em agravar os termos dos problemas já existentes, contrarian-
do até mesmo os princípios que pretenderam avanços do ponto de vista jurídico.

O recorte da análise se dá sobre as perspectivas da regularização fundiária 
nas áreas rurais, uma vez que nas áreas urbanas, ainda que em muitos aspectos 
exista coincidência de efeitos, cada uma das áreas e populações é atingida de 
modo diferente pelos instrumentos contidos nas legislações. Com base nisso, é 
possível indicar algumas questões problematizadoras.

As normas, os institutos e os instrumentos constantes do ordenamento 
jurídico brasileiro que tratam da forma de apropriação dos bens foram cons-
truídos sem base na realidade histórica de ocupação socioterritorial do país e 
na estrutura e condições administrativo-burocráticas de controle do Estado, o 
que significou a distância entre aquilo que existe e o que se pretenderia desejá-
vel num contexto em que a propriedade privada foi elevada à categoria de di-
reito com pretensões formais e exclusivistas. Porém, por outro lado, a mesma 
norma reflete a realidade da desigualdade de poderes e forças que se encon-
trava na sociedade desde o momento da inserção do regime de titularidades e 
usos. Com isso, aqui não se pretende defender esse modelo, o modelo proprie-
tário de apropriação e acumulação de bens e de riquezas, mas apenas reconhe-
cer que esse foi o arquétipo escolhido e tratado no direito brasileiro e que ele 
não encontrou correspondência nas exigências mínimas para a sua efetiva rea-
lização do ponto de vista geral, mas por motivos evidentes na forma de consti-
tuição da sociedade brasileira, ele não pretendia atingir a todos. C
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Ocorre que os problemas da irregularidade também repercutiriam, mais 
tardiamente, sobre a classe que se entende “proprietária”, quando formalmen-
te, proprietária pode também não ser. Com isso, existem lacunas e obstáculos 
intransponíveis que estão relacionados aos vários tempos, dentre eles, o histó-
rico, o tempo da vida, aquele referente às ações do Estado e, até mesmo, aque-
le que diz respeito à recomposição do ambiente. 

Para resolver os diversos tempos, a resposta foi a regularização fundiária 
seletiva, já que as populações tradicionais não foram direta e imediatamente 
indicadas como beneficiárias das regularizações de terras com base em posses 
originárias. O tempo, nessas situações, não foi tomado como elemento de con-
validação, permanecendo as disputas em torno das demarcações de terras indí-
genas, quilombolas e de populações tradicionais. O tempo nas regularizações 
corre apenas em favor de alguns.

A pretensa universalização das normas flexibilizadoras, confere resultados 
evidentemente desiguais, com as convalidações. Os ônus gerados em virtude de 
pequenas posses, muitas vezes voltadas à realização das necessidades essenciais 
de trabalho e moradia, não se comparam aos prejuízos decorrentes da convali-
dação geral de extensas áreas apropriadas indevidamente. Ocorre que ao anis-
tiar, em tese, a todos, ela se torna fator de desmobilização de questionamentos 
sobre os seus ônus e sobre a possível reconcentração de terras.

Por fim, é importante lembrar que há um movimento constante na legisla-
ção brasileira e por parte do Poder Judiciário no sentido das convalidações sem 
indicação de punibilidades. O que existe, ainda que de modo bastante questio-
nável, são as desapropriações que nada mais são que compras compulsórias e, 
portanto, ressarcem e dão liquidez ao patrimônio de proprietários que descum-
priram a norma. Outra possibilidade reafirmada nas legislações flexibilizado-
res diz respeito às compensações, a questão então passa a ser o que compensa, 
como se compensa, se compensar efetivamente compensa e para quem compen-
sa esse modelo. É certo que do ponto de vista de quem foi despejado, desterri-
torializado ou degredado nenhuma medida é suficientemente compensadora.

 No mais, desde a Lei de Terras, há possibilidade de convalidações. Ad-
quirir propriedade a partir da comprovação e posse contínua com demonstra-
ção de tempo mínimo, hoje traduzida nas diversas espécies de usucapião, já era 
uma prática na tentativa de minimizar os efeitos gerados pelo rigor formalista.C
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Mas importa aqui compreender que, de todas as legislações que de algum 
modo trataram da alteração da régua que mede o que deve ser regular e aquilo 
que não pode ser considerado passível de formalização, sem dúvida, a Lei Fe-
deral n. 13.465 de 2017 representa, no contexto dos limites à apropriação e uso 
dos bens, àquela que de modo mais completo regulou as permissividades. Res-
ta avaliar os benefícios e os prejuízos dessa reinvenção.

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM DEBATE

Dadas as novas flexibilizações sobre a aquisição de bens e seus respecti-
vos usos nos meios urbano e rural, especialmente com a entrada em vigor da 
Lei Federal n. 13.465 de 11 de julho de 2017 (BRASIL, 2017a) que apresen-
tou como base a proposição originária do texto da Medida Provisória n. 759 
de 2016 (BRASIL, 2016), como já foi adiantado, faz-se necessário refletir so-
bre os motivos e significados que conferem fundamento às ações promovidas 
no âmbito dessa legislação.

Na exposição de motivos da MPV nº 759 de 2016, chama a atenção o ca-
ráter de urgência, que foi justificado em virtude da necessidade da legislação 
oferecer respostas concretas às questões fundiárias, tendo em vista os “proble-
mas estruturais decorrentes da desconformidade entre as normas existentes e 
a realidade fática, que impedem a concretização do direito à moradia e produ-
zem efeitos negativos em matéria de ordenamento territorial, mobilidade, meio 
ambiente e saúde pública [...]” (BRASIL, 2018).

Mas é de se considerar que, definitivamente, a distância entre a realidade 
e a norma no que diz respeito às questões fundiárias não se perfaz em uma des-
coberta ou em nova constatação. Nesse sentido, é possível destacar as palavras 
do Procurador-geral, Rodrigo Janot, na proposição da Ação Direta de Incons-
titucionalidade − ADI 5771 −, que questionou as mudanças propostas na nova 
lei e o modo como a proposição da norma foi encaminhada. Assim, de acordo 
com as alegações da Ação Direta de Inconstitucionalidade:

Grilagem de terras e desmatamento atravessaram séculos até aqui, literal-
mente, sem soluções de todo satisfatórias [...]. Não é concebível que, de um 
momento para o outro, se transformem em problemas de tamanha urgên-
cia que demandem uso do instrumento excepcional e urgente que é a medi-
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da provisória, com usurpação da função legislativa ordinária do Congresso 
Nacional (ADI 5771, 2017).

Ainda do conjunto de aspectos que ensejaram a ADI, podem ser destaca-
dos, no que diz respeito às questões formais, a subtração do tempo e de espaço 
para debates sobre as novas proposições, portanto, negando a possibilidade de 
transparência e de construção democrática para as soluções das irregularidades.

Sobre as repercussões da informalidade, quando considerados os efeitos 
negativos suscitados relativos à moradia, meio ambiente, dentre outras ques-
tões, dadas as constatações sobre o avanço em áreas protegidas, por exemplo, em 
unidades de conservação, o que se pergunta é: “efeitos negativos para quem?” e 
“negativos em qual sentido?”. É de se lembrar que a indicação de instrumen-
tos para a regularização fundiária já existia na legislação e que alguns deles são 
tradicionalmente utilizados, como é o caso da usucapião, o que de certa forma 
já demonstrava o entendimento do legislador sobre a necessidade de se produ-
zir adequações entre realidade e formalidade. Assim, o que se pode denotar da 
proposição é que se pretendem constituir novas formas que permitam tal en-
contro a partir de novas e velhas explicações, legitimando áreas, inclusive na 
Amazônia Legal, que sofrem com o avanço do agronegócio e das outras espé-
cies de exploração madeireira, minerária, dentre outras. 

Assim, os motivos, os possíveis encaminhamentos, as contradições e os 
interesses que levaram ao ressurgimento das medidas voltadas à regularização 
fundiária no cenário legislativo, definitivamente não dizem respeito à preocu-
pação com as vulnerabilidades frente o avanço da exploração econômica, mas 
na condição de medida urgente, a formalização necessária para que o latifúndio 
possa entrar em sistemas formais de garantia de posses via demonstração de tí-
tulos, bem como de realização de atividades econômicas de acesso ao crédito e 
de disputa por fundo público.

O conhecimento geral dessas situações é realidade, uma vez que os pro-
blemas são vislumbrados cotidianamente tanto no acompanhamento fundiá-
rio de órgãos do Poder Executivo, como na quantidade de ações judiciais que 
tem nesse tema a base de significativas controvérsias e litígios5.

5 Nesse sentido, é possível lembrar que as ações judiciais que tramitaram por mais tempo no Poder Judici-
ário dizem respeito à questões fundiárias, especialmente, sobre a entrega de terras públicas à particulares, 
com base em títulos nulos (BRASIL, 2017b). C
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Também, a conversão da Medida Provisória em lei provocou questiona-
mentos sobre a não observância de requisitos de constitucionalidade (BRA-
SIL, 2017b), inclusive, com pedido de medida cautelar. Tal pedido foi rejeitado 
pelo Ministro Luiz Fux, que justificou ser “[...] certo que a hipótese reveste- 
se de indiscutível relevância”, entendendo que devesse “ser aplicado o preceito 
veiculado pelo artigo 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, a fim de 
que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo e não nesta fase de aná-
lise cautelar”, de modo que os efeitos da legislação já podem ser sentidos nas 
práticas de regularização iniciadas imediatamente após a sua entrada em vi-
gor, lembrando que com a prática das convalidações e das próprias decisões do 
STF nesse mesmo sentido, até o julgamento da lei, tantas terras já não pode-
riam mais estar em condições de retornar ao estado anterior. 

A decisão do Ministro revela, portanto, certa continuidade nos termos até 
aqui empreendidos no que se refere às regularizações. Com o tempo, o fato está 
dado e qualquer reversão parece ser mais onerosa ou impossível do que a sua 
própria manutenção, ainda que a lei preveja a possibilidade de condenação pe-
los crimes previstos. Nesse sentido é de se considerar que não há histórico de 
condenações que confiram veracidade ou confiança na realização dessa hipótese.

AS IRREGULARIDADES

Diversas, fartas e criativas são as formas de irregularidade e, por seu aves-
so, os critérios, parâmetros, procedimentos e a métrica estabelecida para dizer 
ou decifrar o que afinal é a regularidade.

Para a avaliação do perfeito condicionamento à observância das normas 
sobre terras, dois eixos de análise devem ser sempre satisfeitos, o primeiro diz 
respeito à coincidência entre aquele que diz ser dono ou possuidor e o título 
que garante essa identificação, e o segundo, que considera a ocupação e o uso 
dos bens e as respectivas restrições impostas por interesses que superam os me-
ros intentos individuais.

Do ponto de vista da desconstituição da irregularidade pela posse origi-
nária, a Constituição de 1988 ofereceu alguma resposta, ainda que limitada, ao 
reconhecimento de terras de populações tradicionais, de qualquer modo, su-
bordinando o seu reconhecimento a demarcações posteriores e, em alguns ca- C
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sos, tal como o das populações indígenas, a uma espécie de apropriação que não 
encontra repercussão na titulação da propriedade, mas apenas na posse perma-
nente, fragilizada diante de “interesse nacionais” (BRASIL, 1988).

Então, será em outra espécie de posse, as vezes de ocupação por necessi-
dade, mas frequentemente de posses de terras griladas, de títulos fraudados, de 
aquisições indevidas de terras públicas que serão vislumbradas as regulariza-
ções, tal como já prevê a legislação para as áreas da União, elemento de preo-
cupação também tratado na ADI 5771.

Para ilustrar o que significou e significa tal apossamento ilícito de terra, 
no ano de 2017, em reportagem sobre a grilagem em áreas públicas e em áreas 
ambientalmente protegidas, o diretor de criação e manejo de Unidades de Con-
servação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza, órgão do 
Ministério do Meio Ambiente, declarava em reportagem ao Jornal O Estado de 
São Paulo, tratando de Jamanxim 

Percebemos que somente as atividades de comando e controle sozinhas não 
estavam apresentando o resultado esperado para conter o desmatamento na 
flona. ‘Nunca conseguimos colocar a perda da mata ou a grilagem num pa-
tamar aceitável’. Pelo menos ao transformar em APA, isso nos permite fa-
zer a regularização fundiária de quem já está lá dentro e pode estancar o 
processo de desmatamento. É uma mudança de estratégia. Lógico que exis-
te o risco de ter um pico de perda, mas ainda não estamos vendo isso6 (GI-
RARDI, 2017, grifo nosso).

A declaração é representativa da caracterização do apossamento ilegal 
de terras e identifica uma forma específica de irregularidade então considera-
da bastante comum, a “grilagem” e, por outro lado, a incapacidade de controle 
público dessa situação. A saída indicada, uma vez que os meios de controle são 
insuficientes para conter as perdas é a flexibilização que altera a proteção da-
quela Unidade de Conservação e o teste “empreendido”, no caso da flexibiliza-
ção com a Área de Proteção Ambiental, pode ser exatamente o teste que será 
lá na frente objeto de defesa proprietária, com ares de legitimidade pós-título.

Isso é importante porque uma vez estabelecido o título de propriedade 
em nome do grileiro, esse defende o seu interesse proprietário sem os ônus 
de questionamento sobre o passado da aquisição. A propriedade formaliza-
da funciona como um anestésico ou um “deletar” de memória que, combina-C
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da com a mudança e flexibilização na proteção ambiental, permite e legitima 
tudo. A nova propriedade tem o efeito de “lavar” o passado, tirando todas as 
possíveis marcas dos crimes cometidos na usurpação e no aproveitamento 
do bem. O documento, a matrícula, conta a história a partir da sua forma-
lização, ocultando e desprezando todo o passado e o passivo vivo na manu-
tenção daquele bem.

Não raros são os casos em que isso acontece e que são significativos de 
conflitos em virtude do reavivamento de tal memória, especialmente realizado 
pelas populações de agricultores mais vulneráveis e que sofrem as perdas. Esse 
é o caso, por exemplo, de conhecida situação da grilagem de terras da empresa 
Araupel S.A., no estado do Paraná. Mesmo diante da publicização da apropria-
ção ilícita do bem, o Poder Judiciário entendeu que a empresa tinha direito à 
reintegração de posse, ainda que os títulos apresentados como propriedade fos-
sem considerados nulos, mobilizando a polícia militar para a ação de despejo. 

Conforme registrou o Jornal Gazeta do Povo, em 26/05/2015, 

A juíza da 1ª Vara Federal de Cascavel, Lilia Côrtes de Carvalho de Mar-
tino, declarou nulo o título de propriedade da Fazenda Rio das Cobras, que 
era da Araupel. A posse da área, localizada entre os municípios de Quedas 
do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, era contestado 
pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Na de-
cisão, a juíza considerou ilegal toda a cadeia dominial das terras e disse que 
a área pertence à União (CRUZ, 2015).

Em outra ação, com desfecho diferente, mas já tendo produzido os tais 
“efeitos negativos” citados na exposição de motivos da Lei, é de se recordar do 
“maior” caso de grilagem de terras do Brasil, assim considerado à época, quan-
do extensa área em Altamira foi revista, do ponto de vista da propriedade par-
ticular alegada, inclusive com guarda particular realizada por policiais militares. 

O juiz federal Herculano Martins Nacif, de Altamira, determinou a imedia-
ta desocupação da fazenda Curuá, de 4,7 milhões de hectares, pertencente 
ao grupo CR Almeida e apontada pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) como a maior área grilada do país. O tamanho da 
área, localizada em sua maior parte na região conhecida por Terra do Meio, 
no sudoeste paraense, equivale a Holanda e Bélgica juntos. 
[...] C
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Levantamento feito pelo Incra constatou que, além de incidir sobre área da 
reserva extrativista Riozinho do Anfrísio, a fazenda Curuá estaria sobre-
posta a outras áreas da União: todas as reservas indígenas xipaia e curuaia, 
toda a Floresta Nacional de Altamira e 82% da reserva indígena Baú, da 
tribo caiapó (G1, 2017).

O que se pretende demonstrar com isso é que a irregularidade com fun-
damento na exploração econômica produz efeitos que não são passíveis de 
mitigação, dada a sua extensão e gravidade. Então, afirmar que a partir da re-
gularização os problemas vão desaparecer é, na verdade, ocultar os problemas 
que geram aquela situação e os novos que decorrem da sua formalização, porém, 
com efeitos para os excluídos da titulação, uma vez que o caráter excludente da 
propriedade é, então, reafirmado dentro do sistema que reconhece o instituto.

O PASSADO DAS REGULARIZAÇÕES

Consignada a questão de que os problemas não são novos, recorre-se então ao 
desvelar da instituição do regime proprietário, que caminhando do presente para 
o passado, supõe a melhor avaliação sobre o que pode ou deve ser regularizável.

A estrutura proprietária supunha a existência de uma estrutura registral 
condizente com as demandas do instituto e com os levantamentos descritivos 
e topográficos dos imóveis que permitisse a certeza sobre a sua localização e 
características, o que em pouco tempo demonstrou-se irreal. Com isso, a Lei 
de Terras, após a instituição da propriedade privada na Constituição do Im-
pério previu a possibilidade de aquisição de terras públicas por particulares a 
partir de critérios que perseguissem na comprovação e posse sua legitimidade. 

Ainda não nominada como usucapião, mas evidentemente tomada pelos 
elementos centrais desse instituto, a Lei de Terras estabeleceu a passagem for-
mal de bens públicos a particulares, considerando os elementos centrais do ins-
tituto: posse e tempo. Assim, definiu a Lei

Art. 5º Serão legitimadas as posses mansas e pacificas, adquiridas por occu-
pação primaria, ou havidas do primeiro occupante, que se acharem cultiva-
das, ou com principio de cultura, e morada, habitual do respectivo posseiro, 
ou de quem o represente, guardadas as regras seguintes:
§ 1º Cada posse em terras de cultura, ou em campos de criação, comprehen-C
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derá, além do terreno aproveitado ou do necessario para pastagem dos ani-
maes que tiver o posseiro, outro tanto mais de terreno devoluto que houver 
contiguo, comtanto que em nenhum caso a extensão total da posse exceda 
a de uma sesmaria para cultura ou criação, igual ás ultimas concedidas na 
mesma comarca ou na mais vizinha.
§ 2º As posses em circumstancias de serem legitimadas, que se acharem em
sesmarias ou outras concessões do Governo, não incursas em commisso ou
revalidadas por esta Lei, só darão direito á indemnização pelas bemfeito-
rias (BRASIL, 1850).

Desde 1850 a utilização das várias espécies de usucapião foi a forma en-
contrada para amenizar os problemas fundiários que já se faziam sentir com a 
instituição do regime proprietário no Brasil, definido na Constituição do Im-
pério (BRASIL, 1824) de 1824, superando o modelo sesmarial.

A Lei de Terras (BRASIL, 1850) n. 601 de 1850 estabeleceu que as ter-
ras devolutas somente poderiam ser adquiridas pela via da aquisição onerosa, 
permitindo assim a entrega de terras do Estado à particulares que comprassem 
bens públicos ou que demonstrassem a posse legítima do bem, consideradas a 
posse direta e produtiva do bem e o tempo.

Com os textos constitucionais a partir do século passado, entendeu-se a 
necessidade de formalizar terras que não decorressem simplesmente da apro-
priação latifundiária e, então, ao longo das Constituições de 1934, 1937, 1946, 
1967 e 1988 foi possível ver, nominadas como “sentenças declaratórias” ino-
minadas inicialmente e, depois, reconhecidas como usucapião, aquelas de re-
conhecimento de posses diretas, de áreas pequenas, de produção própria de 
trabalhadores. 

Essas espécies de usucapião foram combinadas com as espécies tradicio-
nais já estabelecidas nos Códigos Civis (de 2016 e 2002) e com as legislações 
agrárias, Estatuto da Terra e Lei 6969/81 e, até, presentes na legislação de 1973, 
conhecida como Estatuto do Índio.

Além da usucapião, a legislação federal também previu mecanismo de 
passagem de terras públicas para particulares, estabelecendo o modo como tais 
questões poderiam ocorrer a partir da posse de tais áreas. Nesse sentido, as con-
cessões foram permitidas a partir da verificação de determinados critérios, es-
tabelecidos em leis especificamente voltadas às questões agrárias, mas, também 
por legislação geral, caso da lei de licitações. C
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Como é possível notar, a regularização fundiária, a partir de instrumentos 
diferentes, já permitia o reconhecimento da propriedade pela via da posse, sen-
do que esses recursos foram utilizados nos casos de necessidades legítimas, mas 
também nos casos de grilagem, como foi apontado no item anterior. 

AS FLEXIBILIZAÇÕES

Na tentativa de garantir as regularizações e, em especial, anistiar crimes 
cometidos em função da grilagem, aquisição ilegítima de terras ou aproveita-
mento ilícito de meio ambiente, a lei de regularização fundiária de 2017, em 
conjunto com o Código Florestal, conformou a legitimidade necessária à con-
validação de praticamente todas as apropriações indevidas e ilícitas ocorridas 
até o ano de 2016.

Sob a justificativa de regularizar assentamentos de reforma agrária, o legis-
lador construiu o argumento necessário para validar, de modo geral, a intenção de 
garantir o status normalizado da aquisição da terra pública ou privada no Brasil. 

Independentemente dos meios que levaram ou garantiram certa apropria-
ção pela via da posse e da exploração de terras comprometidas, inclusive por 
ocupação primária, indígena, quilombola, de população tradicional ou de pre-
servação ambiental, a lei garantiu a possibilidade de expansão e formalização 
de terras adquiridas pela via violenta, pela grilagem ou pela apropriação deses-
tabilizadora e arruinante do meio ambiente. 

Tal situação pode ser comprovada pelo último levantamento do IBGE que 
afirma que as áreas de expansão da agropecuária são efetivamente uma perda 
ambiental considerável para o Brasil (IBGE, 2018).

As anistias conferidas pela lei, a drástica redução nos pagamentos de áreas 
públicas ocupadas por particulares, em casos de evidente renúncia à constitui-
ção de fundos públicos e a data recente para o reconhecimento de posses, me-
dida que já vinha sendo objeto de debate sobre o Código Florestal e, por fim, 
a possibilidade de se regularizar qualquer área com características urbanas em 
perímetros rurais marcados por um “espalhamento” de condomínios fechados, 
conformam o traço das flexibilizações promovidas pela lei.

Os usos também tendem a sofrer afrouxamento no que diz respeito aos 
parâmetros, permitindo que áreas antes compreendidas como fundamentais C
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para a manutenção de biomas, de água, de populações, deixem de ser objeto 
de preocupação daquilo que é nominado como interesse nacional, seja lá o que 
isso represente exatamente e, passam a ser objeto de interesses particularistas.

Essa é a feição das flexibilizações da nova lei de regularização fundiária, 
sem mesmo levar em consideração a já diminuta capacidade do Estado de fis-
calizar e controlar o desmatamento e a degradação de áreas e a contenção de 
áreas griladas ou exploradas irregularmente.

DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO À AFIRMAÇÃO DE RETROCESSOS

Ainda que a questão ambiental não seja a central neste capítulo, não é de se 
deixar escapar a preocupação também com esse tema que afeta diretamente os 
agricultores familiares, assentados de reforma agrária e populações tradicionais. 

O princípio do retrocesso marca a fase de “descoberta” do meio ambiente 
como ente a ser protegido. Se no primeiro momento isso ocorre na qualidade 
de defesa de um objeto que serve ao ser humano na qualidade de recurso na-
tural, com preocupação sobre o legado a ser deixado para as próximas gerações, 
numa alusão a certa solidariedade intergeracional, inclusive exposta nos termos 
da Constituição de 19887 (BRASIL, 1988), mais recentemente, o meio am-
biente, por ele mesmo, pode ser compreendido como sujeito e não como objeto 
coisificado ou apropriado patrimonialmente, o que significa dizer que a defesa 
ou a proteção são estabelecidas independentemente de interesses somente hu-
manos, superando leituras jurídicas antropocêntricas, mas, ao mesmo tempo, 
como já dito, não ignorando o que isso significa também para várias populações.

De qualquer modo, mesmo na leitura do meio ambiente como objeto e, 
portanto, como recurso, autores como Sirvinskas (2013) defenderão a garantia 
de tal princípio, dizendo que “após atingir certo status ambiental, o princípio 
veda que se retorne a estágios anteriores, prejudicando e alterando a proteção 
dos recursos naturais” e, ainda que o princípio da vedação do retrocesso “não 
admite qualquer excludente, já que a higidez ambiental é importante à sobrevi-
vência de todas as formas de vida. Abrir exceção é permitir a degradação e a des-
truição do ambiente e das conquistas que levaram décadas para ser alcançadas”. 

7 Nesse sentido, ver art. 225 da Constituição de 1988. C
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Em conjunto com o princípio da vedação do retrocesso, outros como a 
função social da propriedade, o uso sustentável dos recursos, o princípio da pre-
caução, deixam de fazer parte do rol de preocupações do legislador que, voltan-
do o seu olhar às questões meramente econômicas e ignorando as diferenças 
no tratamento das regularizações, adota o modelo único que permanece bene-
ficiando significativamente aqueles que já eram patrocinados pela capacida-
de significativa de poder econômico, político e da própria força, em fazer valer 
os seus interesses, inclusive pelas vias relativas às formalizações expostas na 
nova legislação, tal como a vinculação ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 
(SNCR) de informações específicas sobre imóveis rurais com área de até um 
módulo fiscal, sabendo-se que muitos desses imóveis são ocupados por popu-
lações que sequer conhecem a existência da lei. Além disso, o legislador não 
deixou de tratar dos obstáculos para assentamento de reforma agrária, tratan-
do a ocupação como elemento a obstar, em alguma medida a apreciação sobre 
a regularização fundiária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por tudo que foi visto, a ocupação, que é a regra do apossamento da terra 
no território brasileiro, independentemente da classe social, apresenta pelo me-
nos dois tratamentos diferentes para a formalização dos bens.

A lei pretendeu parecer universal, mas, na prática, demonstrou a velha se-
letividade que conformou a desigualdade promovida pelo latifúndio, inclusive 
na exploração destruidora do meio ambiente e do trabalhador rural que conti-
nua a ter a sua posse em dúvida.

A flexibilização proposta, considera o elemento possessório, mas, no seu 
pior viés, uma vez que não garantiu a ocupação por necessidade, não reviu o 
modo de exploração ou o cumprimento da função social da terra. O Poder Ju-
diciário continua determinando despejos, sem maior demanda probatória da 
apropriação da terra em favor de grandes latifúndios de áreas griladas, igno-
rando até mesmo a própria constatação do Poder Público sobre a dificuldade 
de garantir a validade de títulos.

Por isso e por tudo mais que foi apresentado, a Lei de 2017 não repre-
senta uma inflexão no sentido da garantia de direitos aos trabalhadores ru-C
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rais que poderiam vislumbrar no título de terra alguma segurança jurídica. 
Trata-se de uma flexibilização inflexível sobre o sujeito a ser beneficiado com 
os reconhecimentos legitimantes dos títulos nulos ou da produção de novas 
realidades fabricadas nos registros públicos. Até aqui, então, mesmo com lei 
nominada de regularização, nenhuma novidade. Permanecem os velhos pri-
vilégios na área rural.

RESUMO: Este capítulo trata da análise crítica da lei de regularização fundiá-
ria de 2017, sua proposição e conteúdo, considerada no âmbito da política pú-
blica de flexibilizações e legitimações de títulos de terra, especialmente rurais, 
sob a ótica de quais sujeitos foram os beneficiários dessa política e de como o 
discurso com pretensão universalizante pode trazer para a formalidade terras 
com histórico de grilagem e de ocupações ilícitas e violentas. A leitura leva em 
consideração a pluralidade de manifestações dos possíveis resultados dessa po-
lítica, considerando o histórico, os caminhos e os reflexos no âmbito mais es-
trito da conformação de direitos territoriais.

Palavras-Chave: Regularização fundiária. Imóvel rural. Política pública.
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CAPÍTULO QUATORZE

ÁGUA, GESTÃO E DIFERENTES
PERSPECTIVAS DE ACESSO *

Algumas considerações

Edwiges C. Carvalho Corrêa **

CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO DAS ÁGUAS NO BRASIL

Os rios que eu encontro//vão seguindo comigo.// 
Rios são de água pouca,//em que a água sempre 
está por um fio.// Cortados no verão//que faz 
secar todos os rios.// Rios todos com nome//e 
que abraço como a amigos.// Uns com nome de 
gente,//outros com nome de bicho,//uns com 
nome de santo,//muitos só com apelido.//Mas 
todos como a gente//que por aqui tenho visto://a 
gente cuja vida//se interrompe quando os rios.

( João Cabral de Melo Neto)

“A principal razão da crise hídrica é política” (RIBEIRO, 2008, p. 23),
em que pese a distribuição física da água no planeta ser desigual, 

pois nem sempre há compatibilidade entre o volume de água existente em 
determinada região e as populações residentes, ou mesmo com a demanda 
dos vários usos. O acesso aos recursos hídricos é, fundamentalmente, uma 

* Este texto tem como base parte de minha tese de doutorado, cujo título é: “Limites do Protagonismo 
Político dos Comitês de Bacia na Descentralização da Política Nacional de Recursos Hídricos: Uma 
análise do Comitê de Bacia do Rio Paranaíba”, defendida no Progrma de Pós-Graduação em So-
ciologia, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, em 2016 e, teve como
Orientador o Professor Dr. Pedro Célio Alves Borges. 

 ** Doutora em Sociologia (Faculdade de Ciências Sociais), Universidade Federal de Goiás - UFG, 
2016. Mestre em Geografia (Instituto de Estudos Socioambientais - IESA), Universidade Federal 
de Goiás - UFG, 2008. Graduada em História e Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Professora da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC Goiás. Pesquisadora na área 
de políticas públicas, legislação, participação social e democracia na gestão de recursos hídricos e 
socioambientais. E-mail: edwigescarvalho@yahoo.com.br
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questão da política de gestão e da forma de apropriação da água nas diver-
sas partes do mundo. 

A afirmação do neoliberalismo, principalmente a partir da década de 1990,1 
trouxe a lume o fenômeno de transnacionalização das realidades econômica, 
política, social e cultural de considerável parte do mundo. As políticas estabe-
lecidas pelos Estados-nação deixaram de ser genuinamente intrínsecas a seus 
territórios e adquiriram a roupagem do contexto mundializado nos processos 
de construção dessa nova realidade.

Já entreaberta pela identificação dos espaços da produção, da cidadania e da 
mundialidade, que caracterizam o pluralismo subjacente à “sociedade de or-
ganizações” constituída pela economia globalizada, a próxima questão diz 
respeito às possibilidades de integração de seus sistemas normativos alta-
mente diferenciados; mais precisamente, ao desafio da promoção de uma 
articulação, de um entrelaçamento, de uma “acoplagem” ou de um “engate” 
estrutural das suas distintas ordens jurídicas, com seu impacto social, cultu-
ral, político e institucional extremamente diversificado em termos setoriais, 
nacionais, regionais e continentais. Embora não seja possível oferecer uma 
resposta precisa a esta questão, uma vez que as instituições de direito surgi-
das na dinâmica da transncionalização dos mercados de insumo, finanças, 
produção e consumo ainda estão em fase de configuração e desenvolvimen-
to, as considerações até agora feitas permitem verificar que essa articulação, 
entrelaçamento, “acoplagem” ou “engate” em princípio poderia ser viabilizada 
por meio de um tipo de norma bastante peculiar: a norma procedimental ou 
processual, cujo papel básico não é promover uma regulação estrutural nos 
mercados transnacionalizados, mas balizar a interação e assegurar o equilí-
brio entre as diferentes “organizações complexas” que neles atuam, mediante 
a coordenação de seus processos decisórios, de suas formas de participa-
ção e de suas respectivas racionalidades normativas (FARIA, 2006, p. 183).

Esse movimento político e econômico tem implicações negativas nas rea-
lidades regionais e locais, conforme a dinâmica das características2 da globa-

1 Segundo Perry Anderson, a origem do neoliberalismo se deu com a obra “O Caminho da Servidão” de 
Friedrich Hayek, de 1944 e foi uma reação teórica e política ao Estado de bem-estar social. Foi imple-
mentado de forma sistemática no governo de Thatcher, na Inglaterra a partir de 1979. Na América Latina 
inicia-se na década de1980 e afirma-se na década de 1990, a exceção é o Chile que tem um processo 
anterior (BÓRON; SADER; GENTILI, 2000).

2 Segundo Boaventura de Sousa Santos, é possível identificar uma série de características que parecem estar 
presentes globalmente: a prevalência do princípio do mercado sobre o princípio do Estado; a financeiri- C
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lização, porque promove a desterritorialização das decisões locais. À medida 
que há uma interligação entre o local e o global, a desregulação que subme-
te o Estado-nação ao impacto da internacionalização de novas diretrizes para 
a elaboração de marcos regulatórios em diversos campos, que por sua vez, leva 
ao esvaziamento da autonomia decisória, obstaculariza o campo de legitimi-
dade do poder de representação de organizações sociais, populares e sindicais 
em suas capacidades de resistência, influindo, também, nas instituições de po-
der compartilhado, como é o caso dos comitês de bacia. 

A nova ordem da globalização neoliberal na qual surgiu um novo tipo de 
democracia, a “democracia organizacional” (FARIA, 2006, p. 219), significou a 
diluição do poder político da população e de sua capacidade de autorregulação 
relativa a códigos, programas, diretrizes da sociedade política em benefício da 
sociedade de mercado – em sua forma de poder gerencial – e implicou em po-
der de ingerência na democracia participativa pelos conglomerados que confi-
guram a tessitura da sociedade de mercado de maneira transnacional. 

Todavia a globalização em sua forma de “democracia organizacional” en-
contra resistência naquilo que se chama de “globalização alternativa, contra- 
hegemônica” (SANTOS, 2011, p. 26). Nesse cenário, diversos grupos sociais 
movimentam-se em uma ação política em sentido contrário.  

[…] constituída pelo conjunto de iniciativas, movimentos e organizações, 
que através de vínculos, redes e alianças locais/globais, lutam contra a glo-
balização neoliberal mobilizados pela aspiração de um mundo melhor, mais 
justo e pacífico que julgam possível e a que se sentem ter direito. Essa glo-
balização é apenas emergente e tem tido o Fórum Social Mundial de Porto 
Alegre, de que realizaram já três edições, a sua manifestação mais dramáti-
ca (SANTOS, 2011, p. 26).

As novas demandas da sociedade – na expectativa de interagir e participar 
de forma ativa das decisões e da gestão dos processos políticos – estão ancora-
das em concepções políticas diversas que justificam, de um modo ou de outro, a 

zação da economia mundial; a total subordinação dos interesses do trabalho aos interesses do capital; o 
protagonismo incondicional das empresas multinacionais; a recomposição territorial das economias e a 
consequente perda de peso dos espaços nacionais e das instituições que antes os configuravam, nomeada-
mente, os Estados nacionais; uma nova articulação entre a política e a economia em que os compromissos 
nacionais (sobretudo os que estabelecem as formas e os níveis de solidariedade) são eliminados e substi-
tuídos por compromissos com atores globais e com atores nacionais globalizados (SANTOS, 2011, p. 76).C
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necessidade de instituições de partilha de poder que contemplam a atuação de 
diferentes atores sociais. A perspectiva é que esses novos arranjos institucionais 
sejam organizados de forma descentralizada e democrática e possibilitem a divi-
são do poder de gerir políticas públicas com participação de atores sociais diversos.

Em uma sociedade complexa, com relações políticas internas multifacé-
ticas e relações internacionais diversas no campo da política, da economia e de 
novas configurações da soberania, centralização e descentralização não atendem 
ao sentido direto de autoritarismo e democracia, respectivamente. “Contudo, 
não existe uma garantia prévia – intrínseca ao mecanismo da descentralização 
– de que o deslocamento destes recursos implique na abolição da dominação” 
(ARRETCHE,1996, p. 6).

Para além do deslocamento da dominação do centro para o interior de um 
subsistema, a dominação pode se dar a partir de um controle externo por meio 
de diretrizes, convenções e tratados que estabelecem políticas que se adequem 
a um sistema internacionalizado, e isso está presente nas políticas de gestão dos 
recursos hídricos no Brasil.

O processo de internacionalização do capital e a diretriz de estruturação 
de um modelo econômico único no mundo, que tem como referência o enten-
dimento do Consenso de Washington3 e o avanço da política neoliberal, trou-
xeram, também, reconhecidas preocupações quanto ao papel do Estado e da 
sociedade civil nos processos de gestão. Ao abordar os “problemas advindos dos 
fundamentos do Consenso de Washington e da avaliação que faz sobre as con-
sequências negativas desse modelo” (NOGUEIRA, 2004, p. 81), Stiglitz, ex-di-
retor do Banco Mundial, alerta para a necessidade de um novo acordo, de novos 
paradigmas e de um conjunto mais amplo de instrumentos e objetivos, ou seja, 
as premissas iniciais precisam ser revistas. “Isso implica uma revisão do papel 
que o Consenso atribuira ao Estado” (NOGUEIRA, 2004, p. 80).

No contexto da discussão sobre os problemas resultantes da política neoli-
beral, a dimensão da sustentabilidade ambiental e hídrica requer um novo arran-
jo de gestão e participação, ainda que isso não signifique profunda mudança no 
exercício do poder de decisão de políticas públicas por parte da sociedade civil. 

3 Os defensores do Consenso de Washington argumentam que a concepção original tinha três grandes 
ideias: uma economia de mercado, abertura para o mundo e disciplina macroeconômica. C
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No quadro da modernidade radicalizada e da globalização capitalista […], 
cresceram as preocupações com a estruturação do aparelho de Estado, o for-
mato e o modo de funcionamento da administração pública, o modelo de 
gestão, o teor das políticas sociais e a organização de processos decisórios 
mais competentes para gerar legitimidade a sustentabilidade (NOGUEI-
RA, 2004, p. 85).

Os aspectos acima mencionados pelo autor são elementos de uma com-
plexa dinâmica nas relações políticas globalizadas. Nesse cenário, a sociedade 
civil tomou uma dimensão política maior, “ao ponto de ser colocada como subs-
tituta do Estado” (CASTELLS, 1999, apud NOGUEIRA, 2004, p. 86). Nesse 
momento, a ideia de participação da sociedade civil busca contemplar dois as-
pectos no contexto da relação Estado/sociedade: o primeiro é o pressuposto da 
eficiência dos serviços públicos, que passa a contar com a sociedade na gestão, 
razão pela qual se espera que a prestação de serviço seja melhor; o segundo é o 
pressuposto da democracia participativa com o assento das representações so-
ciais nas instituições de deliberação e partilha de poder.

Esse processo faz parte de um conjunto de medidas, ações e diretrizes ar-
ticuladas em conferências, convenções e tratados estabelecidos pela parceria dos 
Estados e de órgãos multilaterais internacionais, inclusive, com a participação 
da ONU. Há um novo formato de participação na gestão pública, resultante 
da pressão do tempo moderno, “há uma mudança política e teórico-ideológi-
ca, mas, antes de tudo às exigências da modernidade e da globalização capita-
lista (NOGUEIRA, 2004, p. 121).

A descentralização da gestão de políticas públicas faz parte desse novo 
‘status’, porém não eliminou a participação do Estado e de setores que domi-
nam o cenário político-econômico, inclusive o internacional, como no caso dos 
recursos hídricos, que têm atuação destacada do Banco Mundial e do Conse-
lho Mundial da Água. Esses organismos internacionais que contam com a par-
ticipação de vários países e instituições são atores ativos na defesa da gestão 
descentralizada, na articulação e definição de políticas para a água no mundo. 

No contexto do neoliberalismo, os Estados-nação passaram por trans-
formações políticas e estruturais. No campo político, o neoliberalismo buscou 
retirar a autoridade de Estado nacional e imprimir um ciclo político de dester-
ritorialização, desregulamentação, deslegitimação, desconcentração e transna-
cionalização, inclusive de parâmetros regulatórios que são recepcionados pelos C
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marcos legais nacionais. A década de 1980 foi um período no qual vários países 
reformularam suas estruturas administrativas. No campo da estrutura institu-
cional, apontou novas formas de órgãos e mecanismos de participação, incluin-
do a sociedade civil. É nesse cenário, com mais ênfase a partir da década de 
1990, que as mudanças de paradigmas para as novas organizações/instituições 
são estabelecidas. 

Como se sabe, na década de 80 ocorreram reformas de tipo descentraliza-
dor em um número expressivo de países. (1) É certo que tais reformas fo-
ram realizadas segundo estratégias distintas, sendo as mais conhecidas a 
desconcentração, a delegação, a transferência de atribuições e a privatização 
ou desregulação.4 (2) Um movimento tão expressivo dá a impressão que “a 
roda da história pende para a descentralização” (ARRETCH, 1996, p. 01).

Num primeiro momento, a descentralização pode parecer sinônimo ou 
condição para a democracia, especialmente para a democracia participativa, que 
permite a sociedade intervir nas ações de definições políticas. Nessa arena, a des-
centralização possui diversas conceituações e várias são as teorias que abordam 
e fundamentam a compreensão de democracia participativa, que, em perspec-
tiva, dá autoridade de dirigente àqueles que integram as instituições ou órgãos 
de decisões. Nesse sentido, o postulado da democracia participativa tem como 
tarefa maior para os democratas “maximizar o engajamento ativo do cidadão” 
(CUNNINGHAM, 2009, p. 148), com a expectativa de obter eficácia no re-
sultado da prestação de serviço à sociedade, de limitar a ação centralizadora do 
Estado e/ou órgãos centrais, e do engajamento de atores sociais. 

 O campo de decisão, pouco visível à sociedade ou comunidade política, é 
articulado pela sociedade de mercado em suas relações com a estrutura de Es-
tado, tendo nos grandes conglomerados econômicos o poder de influenciar os 
rumos a serem estabelecidos para a gestão de políticas públicas em diversos se-

4 Por desconcentração entende-se a transferência da responsabilidade de execução dos serviços para unida-
des fisicamente descentralizadas, no interior das agências do governo central; por delegação, entende-se a 
transferência da responsabilidade na gestão dos serviços para agências não-vinculadas ao governo central, 
mantido o controle dos recursos pelo governo central; por transferência de atribuições, entende-se a 
transferência de recursos e funções de gestão para agências não-vinculadas institucionalmente ao governo 
central e, finalmente, por privatização ou desregulação, entende-se a transferência da prestação de servi-
ços sociais para organizações privadas (ARRETCH, 1996, p. 01, nota 4). C
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tores. Nesse contexto, a água é elemento de cobiça, de discórdia e de conflitos. 
Tais conflitos são mediados pelo Estado para amenizar e conformar a situação 
conflituosa dentro dos parâmetros legais estabelecidos. A mediação do Estado 
dá aparência democrática às relações sociais. 

Sendo o Estado, portanto, a forma pela qual os indivíduos de uma classe 
dominante fazem valer seus interesses comuns e na qual se resume toda a 
sociedade civil de uma época, conclui-se que todas as instituições comuns 
passam pela mediação do Estado. Daí a ilusão de que a lei repousa na von-
tade, e, mais ainda, em uma vontade livre, destacada da sua base concreta. Da 
mesma maneira, o direito por sua vez reduz-se à lei (MARX, 2008, p. 74). 

O controle exercido pelo Estado é um complexo de políticas e normas 
que trazem em seu bojo, nas relações internas e externas, os diferentes interes-
ses políticos, sociais, econômicos, dentre outros. Na atividade de governar e de 
formular políticas públicas mais complexas, o “Estado cumpre um papel de di-
recionar a sociedade para suportar um padrão de relações políticas e sociais con-
formadas no âmbito da complexa sociedade capitalista” (SOUZA, 2010, p. 72).

Nessa arena, a descentralização passou a ser vista como um pressuposto da 
democracia, por possibilitar a presença de setores da sociedade civil nas institui-
ções ou órgãos de tomada de decisões políticas. Por outro lado, a “centralização 
da estrutura de gestão do Estado, tornou-se a imagem da falta de democracia” 
(ARRECHT, 1996, p. 02). 

Em outras palavras, a partir de perspectivas políticas distintas se produziu 
um grande consenso em torno da descentralização. Passou-se a supor que, 
por definição, formas descentralizadas de prestação de serviços públicos se-
riam mais democráticas e que, além disso, fortaleceriam e consolidariam a 
democracia. Igualmente, tal consenso supunha que formas descentraliza-
das de prestação de serviços públicos seriam mais eficientes e que, portanto, 
elevariam os níveis reais de bem-estar da população. Portanto, reformas do 
Estado nessa direção seriam desejáveis, dado que viabilizariam a concreti-
zação de ideais progressistas, tais como equidade, justiça social, redução do 
clientelismo e aumento do controle social sobre o Estado. Simetricamente, 
passou-se a associar centralização a práticas não-democráticas de decisão, 
à ausência de transparência das decisões, à impossibilidade de controle so-
bre as ações de governo e à ineficácia das políticas públicas. As expectativas 
postas sobre a descentralização e a visão negativa das formas centralizadas C
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de gestão implicariam, como consequência, a necessária redução do esco-
po de atuação das instâncias centrais de governo (ARRECHT, 1996, p. 1).

Formalmente, os canais de participação estão postos. Contudo, as as-
simetrias de uma sociedade recortada por desigualdades socioeconômicas, 
políticas e culturais, inserem complexidades nas relações políticas e sociais, 
dentre elas as que se estabelecem entre o Estado e sociedade civil. A distin-
ção entre Estado e sociedade civil criou, ao menos em tese, a ideia de dife-
rentes centros de poder. De um lado, o Estado, e de outro, grupos articulados 
na sociedade que passam a atuar com a perspectiva de serem protagonistas 
em alguns setores de decisões e de gestão pública. Os novos espaços e meca-
nismos de gestão de políticas públicas que incluem a partilha de poder entre 
Estado e sociedade civil se estabelecem de forma complexa em um proces-
so de descentralização que não desvincula os novos organismos de gestão da 
estrutura do Estado. 

Nesse cenário, os vários movimentos sociais que buscam a contra-hege-
monia do poder, representado pelas grandes corporações, conglomerados e ins-
tituições que atuam no mercado da água, buscam formas de participação que 
possibilitem o exercício da democracia e do direito humano à água. O poder 
do capital é “exercido como uma força opressora em nossa era graças à rede es-
treitamente entrelaçada de suas mediações de segunda ordem – que emergiram 
de contingências históricas específicas ao longo de muitos séculos” (MÉSZÁ-
ROS, 2002, p. 199). 

Equacionar as relações políticas de forma a contemplar anseios de parti-
cipação de diferentes setores da sociedade dentro de uma estrutura de Estado 
que, apesar das mudanças ocorridas, a partir da Constituição Federal de 1988, 
não se deram com a profundidade que rompesse totalmente com os princípios 
anteriormente praticados. A democracia não transcende as diferenças socioe-
conômicas, de opção política e ideológica, razão pela qual está contextualizada 
historicamente. A organização e a forma de atuação e de tomada de decisões 
dos comitês de bacias hidrográficas estão nesse cenário. 

O que se quer enfatizar também é que o próprio termo descentralização 
assume característica diferente na questão das águas. Não é somente um 
processo de transferência de poder e recursos do governo central para o es- C
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tadual e local (de cima para baixo). Esse processo é mais complexo, segun-
do Arretche (2000) e Abers (2003). O processo de descentralização corre 
simultaneamente em dois níveis, nacional e estadual, com a criação de or-
ganismos de bacia para as águas federais quanto para as águas estaduais.
Portanto, num mesmo local (município) precisa existir uma articulação dos 
comitês de bacia de rios federais com os comitês estaduais da mesma bacia 
e, segundo a legislação, esta será feita caso a caso, como ocorreu na criação 
do Comitê para integração da Bacia do rio Paraíba do Sul, envolvendo os 
Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais (SILVA, 2010, p. 177). 

É nesse contexto que os diferentes atores sociais se inserem e também que 
se dá a discussão sobre a forma de decisão das políticas e da gestão das águas no 
país. No Brasil, esse processo foi estabelecido com a edição da Lei 9.433/1997, 
que incorporou as diretrizes estabelecidas nos fóruns e organismos interna-
cionais, e na forma de composição criou “instituições híbridas” (AVRITZER, 
2010, p. 22), sendo que a representação no comitê de bacia está fora do âm-
bito das representações tradicionais de diversos setores de participação social. 
Nesse sentido, é uma instituição de partilha de poder com novas característi-
cas, principalmente a delimitação territorial de atuação que pode estar ou não 
no limite de uma única unidade federativa, o que lhe confere particularidade 
administrativa para a gestão dos recursos hídricos.

A Lei das Águas no Brasil delineou um novo marco legal e adequou a 
gestão dos recursos hídricos à tendência do cenário internacional, que traça di-
retrizes políticas para a governança global da água. No contexto do Brasil, a 
expectativa de participação se deu, também, pelo fato da redemocratização do 
País, tendo como referência a Constituição Federal de 1988. A gestão partici-
pativa, democrática e descentralizada em bacias hidrográficas, com autonomia 
administrativa, eram reivindicações da sociedade organizada. Tais reivindica-
ções eram semelhantes às políticas utilizadas em outros países, principalmente 
na França e Inglaterra, além de ser, também, recomendações do próprio Banco 
Mundial. Esse novo formato de gestão das águas no Brasil, ao que parece, ain-
da não se firmou como o centro de gravidade de elaboração das políticas públi-
cas de gestão dos recursos hídricos, e não foi suficiente para evitar os conflitos 
e disputas pelo uso da água.

No Brasil, há vários focos de disputa pelo uso da água, tanto na cidade quan-
to no campo. Um exemplo desse problema foi o que ocorreu, mais recente, no C
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Oeste do Estado da Bahia, no município de Correntina. Trabalhadores do cam-
po realizaram manifestações e ocuparam as fazendas Rio Claro e Curitiba, para 
defender o Rio Arrojado. Com a diminuição do acesso à água pela população, os 
manifestantes denunciaram as empresas que utilizavam água de forma inadequada.

Os camponeses denunciam a destruição do Cerrado para o plantio de mo-
noculturas e o consumo desproporcional de água. Propriedades da empresa 
do agronegócio Igarashi, exportadora de algodão e grãos, as duas fazendas 
consomem, aproximadamente, 100 vezes mais água do que toda a popula-
ção da sede municipal (BRASIL DE FATO, 2017, s/p).

Nessa região, os problemas relativos ao acesso à água tem um histórico an-
terior, porém, a mudança na exploração agrícola com a chegada do agronegócio, 
das empresas e capitais estrangeiros (americanos, japoneses, holandeses e por-
tugueses), causou, além da disputa pela água, conflitos e violência relacionadas 
a posse da terra. Nesse contexto, o arranjo institucional de descentralização da 
gestão da água no Brasil, mesmo sendo um importante instrumento que possi-
bilita a participação da sociedade civil, além da representação do Estado e dos 
usuários, não assegurou, de forma efetiva, a solução para os conflitos existentes 
e não evitou novos. Isso revela que o problema é muito mais profundo e está 
inserido nas contradições econômico-sociais e de interesses diversos existentes 
na sociedade, conteúdo que merece ser melhor explorado em outro trabalho. 

AS DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ACESSO À ÁGUA

Em março deste ano (2018) foi realizado o Forum Mundial da Água – 
FMA, em Brasília, que pela primeira vez teve lugar na América do Sul. A pauta 
central girou em torno do tema “Compartilhando Água”, uma referência à si-
tuação considerada de escassez e da proposição de gestão integrada e cuidados 
entre os diversos países. Esse evento tem como articulador e organizador princi-
pal o Conselho Mundial da Água (WWC)5, sendo que o Banco Mundial é um 
dos principais parceiros, além de organizações não governamentais internacio-
nais; a indústria do mercado da água como “Sauer, Vivandi e Suez, três empresas 

5 Sigla em inglês – World Water Council. C
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que, juntas, controlam cerca de 75% do mercado mundial de água” (BARBAM, 
2009, p. 2). A depender do país onde é sediado, as parcerias para a realização do 
evento são efetuadas. No Brasil, participaram o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), através da Agência Nacional de Águas (ANA), o Governo do Distri-
to Federal, por meio da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal (Adasa) e a Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (Abdib), esses parceiros atuaram como membros do Comitê 
Organizador Nacional (CON). Segundo o site do FMA (http://www.world-
waterforum8.org), o evento contou com o patrocínio das seguintes instituições: 
Petrobras, Funasa, Caixa, Fundação Banco do Brasil, Eletrobrás, Sabesp, Co-
ca-Cola, AMA (Ambev), BNDES, Itaipu Binacional e BRK Ambiental, além 
do Banco do Brasil, que apoiou a realização. As edições anteriores, foram rea-
lizadas em Marrakesh (Marrocos, 1997), Haia (Holanda, 2000), Kyoto ( Japão, 
2003), Cidade do México (México, 2006), Istambul (Turquia, 2009), Marselha 
(França, 2012) e Gyeongju e Daegu (Coreia do Sul, 2015). Segundo a organi-
zação do evento, o saldo foi positivo e atingiu os objetivos traçados.

Os debates do Processo Temático contaram com 95 sessões, coordenadas por 
430 organizações. Foram discutidos objetivos para serem levados ao Senegal 
em 2021 e metas até 2030 envolvendo os temas Clima, Pessoas, Desenvolvi-
mento, Urbano, Ecossistemas, Finanças, Compartilhamento, Capacitação e 
Governança. Foram destacados, entre outros aspectos, a água como um direi-
to humano para a vida, investimentos em tecnologia e em segurança hídrica, 
ações de adaptação tendo em vista as mudanças do clima, uso da água na agri-
cultura e o consumo de energia. […] Nunca se falou tanto sobre água no país. 
Durante a semana do evento, houve quase 16 mil menções na imprensa escri-
ta e uma ampla cobertura de rádios e TVs, levando o assunto água para a casa 
das pessoas (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br. Acesso em: 06 jul. 2018).

Nesse Fórum, outros setores sociais e da estrutura de Estado participaram, 
pela primeira vez, de forma organizada, para discutirem os papéis de cada setor 
no tratamento das questões relativas à água no mundo, além da participação dos 
representantes dos executivos dos países integrantes do evento. 

O Fórum Mundial da Água teve, nesta 8ª edição, uma importante inova-
ção: a participação do Poder Judiciário, instância a que cabe a decisão final C
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sobre disputas envolvendo os recursos hídricos. A Conferência de Juízes e 
Promotores teve a presença de 83 juízes, promotores e especialistas de 57 
países e emitiu como documento final a “Carta de Brasília”. O Instituto 
Global do Ministério Público, que reúne membros de ministérios públicos 
de diversas nações do mundo em torno de temas ligados à proteção dos re-
cursos naturais, também elaborou a “Declaração do Ministério Público so-
bre o Direito à Água”, que foi assinada por nove países.
Na Conferência Parlamentar, 134 parlamentares de 20 nações produziram 
como documento final o “Manifesto dos Parlamentares”, em que reconhe-
cem a importância do esforço dos parlamentares para garantir segurança hí-
drica, universalização do acesso a água potável, eliminação das desigualdades 
e promoção do desenvolvimento sustentável. A Conferência de Ministros 
contou com 56 ministros e 14 vice-ministros de 56 países, que aprovaram 
a declaração intitulada “Chamado urgente para uma ação decisiva sobre a 
água”, fruto das discussões entre ministros e chefes de delegação de mais 
de 100 países. O documento estabelece ações prioritárias para enfrentar os 
desafios relacionados ao acesso à água e ao saneamento (https://www.agen-
ciabrasilia.df.gov.br. Acesso em: 06 jul. 2018).

Ao mesmo tempo, foi realizado o Fórum Alternativo Mundial da Água 
– FAMA – com o tema "Água é um direito, não mercadoria". Esse evento foi
organizado a partir da sociedade civil, segundo o que menciona o site oficial da
organização (http://www.fenae.org.br/portal/fama-2018), de forma horizontal, 
envolvendo diversas organizações, tais como universidades, igrejas, movimen-
tos ambientalista, movimentos diversos, da cidade e do campo, dentre outros.
O manifesto do FAMA define que:

O Fórum Alternativo Mundial da Água - FAMA 2018 - acontecerá entre 
os dias 17 e 22 de março de 2018, em Brasília - DF. Nos dias 17, 18 e 19 as 
atividades acontecerão na UnB – Universidade de Brasília – e entre os dias 
20 e 22 serão realizadas atividades descentralizadas.
É um evento internacional, democrático e que pretende reunir mundial-
mente organizações e movimentos sociais que lutam em defesa da água 
como direito elementar à vida.Este Fórum pretende unificar a luta contra 
a tentativa das grandes corporações em transformar a água em uma merca-
doria, privatizando as reservas e fontes naturais de água, tentando transfor-
mar este direito em um recurso inalcansável para muitas populações, que, 
com isso, sofrem exclusão social, pobreza e se vêm envolvidas em confli-
tos e guerras de todo o tipo.Várias entidades brasileiras e internacionais se 
reuniram e decidiram impulsionar este evento, como continuidade de Fó-
runs Alternativos anteriores, como os realizados em Daegu, na Coreia do C
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Sul, e em Marselha, na França. Este Fórum se contrapõe ao autodenomi-
nado “Fórum Mundial da Água” que é um encontro promovido pelos gran-
des grupos econômicos que defendem a privatização das fontes naturais e 
dos serviços públicos de água (http://www.fenae.org.br/portal/fama-2018/
fama-2018/. Acesso em: 05 jun.2018).

Esses dois eventos demostram a importância do tema “água” para a huma-
nidade e as diferentes formas de perspectivas de apropriação. Os conteúdos, a 
forma de organização, os patrocinadores, os objetivos e interesses são diferen-
tes. Isso indica que posições políticas sobre o acesso e gestão da água estão em 
campos diversos. Nesse contexto, a ONU faz uma previsão preocupante para o 
futuro do acesso à água no mundo.

Na década de 2010, 1,9 bilhão de pessoas (27% da população mundial) vi-
viam em áreas com potencial de serem gravemente afetadas pela escassez 
hídrica. Se a variabilidade mensal for levada em consideração, 3,6 bilhões de 
pessoas em todo o mundo (quase metade da população mundial) já vivem 
em áreas potencialmente escassas em água pelo menos durante um mês por 
ano, e esse número pode aumentar de 4,8 para 5,7 bilhões em 2050. Cer-
ca de 73% das pessoas afetadas por essa situação vivem na Ásia (69% em 
2050) (BUREK et al., 2016, ONU, 2018, p. 11).

É um cenário de catástrofe, no qual as populações mais empobrecidas se-
rão mais afetadas. Em diversas áreas já há a disputa, e os múltiplos usos da água 
já não convivem em harmonia. No Brasil, na atualidade, jornais noticiam con-
flitos entre o agronegócio e pequenos agricultores, como é exemplo o caso da 
região do Oeste da Bahia, no município de Correntina. 

Ninguém vai morrer de sede nas margens do rio Arrojado. E ninguém tam-
bém não pode morrer de sede nas margens de rio nenhum. A sociedade tem 
que lutar pela vida. E a luta pela água é essa”, afirma Jamilton Magalhães, 
conhecido como Carreirinha, da Associação de Fundo e Fecho de Pasto de 
Correntina, na Bahia. Infelizmente, a intenção de Carreirinha não corres-
ponde à realidade dos fatos. Apenas em 2016, cinco pessoas morreram em 
decorrência de conflitos pela água. A informação é do relatório Conflitos 
do Campo Brasil, publicado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 
2017, que aponta 172 conflitos de água no Brasil. Segundo a própria CPT, 
esse número pode ser ainda maior, pois algumas mortes ocasionadas pela 
luta pela terra também abarcam conflitos pela água.C
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[…] Na cidade de Correntina, oeste baiano, essa é uma realidade constan-
te há cinco décadas, com a chegada dos fazendeiros vindos da região sul 
do país e se intensificou no final dos anos 1990 com o investimento do ca-
pital estrangeiro – japoneses, chineses, italianos e americanos entre outros. 
“As terras de Correntina foram ocupadas há mais de 300 anos e neste pe-
ríodo nenhum rio havia secado. A partir da década de 1970, o agronegócio 
chegou na região e aí que iniciaram, de fato, os conflitos na região. E, mais 
fortemente, nos últimos 20 anos, a partir da chegada do agronegócio inter-
nacional, vários rios começaram a desaparecer”, aponta Jandira Lopes, da 
Acefarca, uma das organizações da ASA que atua no território. (Outraspa-
lavras.net. Acesso em: 13 abr. 2018).

A disputa pelo uso da água já é uma realidade no Brasil, país com condi-
ções hídricas confortável, pois detém cerca de 12% dos recursos hídricos totais 
do planeta. Ainda que a distribuição natural da água não seja igual para todas 
as regiões do Brasil e, inclusive do planeta, o centro do problema é a política 
de gestão e de acesso. 

Estima-se que o país possua cerca de 12% da disponibilidade de água doce 
do planeta. Mas a distribuição natural desse recurso não é equilibrada. A re-
gião Norte, por exemplo, concentra aproximadamente 80% da quantida-
de de água disponível, mas representa apenas 5% da população brasileira. 
Já as regiões próximas ao Oceano Atlântico possuem mais de 45% da po-
pulação, porém, menos de 3% dos recursos hídricos do país (ANA, 2018).6 

A sensação é de conforto hídrico, contudo, problemas de caráter natural e 
gestão política da água levam a situações de conflitos. O Brasil tem grande pro-
dução agrícola, entretanto essa produção é, em grande parte, de commodities 
para exportação feita pelo agronegócio. Nesse sentido, há grande utilização de 
água, principalmente por meio de irrigação, o que prejudica o uso por peque-
nos agricultores, da agricultura familiar, de pequenos criadores, além de provo-
car escassez para o abastecimento humano em algumas regiões.

Os conflitos sociais em torno do uso da água tendem a aumentar, na me-
dida que as diferentes atividades econômicas, além das necessidades humanas 
básicas, concorrem em diferentes interesses e objetivos. A água deve ter sua ges-
tão dentro do espectro que corrobore com o princípio da “água como direito 

6 Disponível em: https://www.ana.gov.br/panorama-das-aguas/quantidade-da-agua C
O

N
FL

ITO
S 

A
G

RÁ
RI

O
S 

N
A

 P
ER

SP
EC

TIV
A

 S
O

C
IO

A
M

BI
EN

TA
L



345

CAP. 14 • ÁGUA, GESTÃO E DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ACESSO

humano” ou como mercadoria? Dois sentidos opostos e com resultados tam-
bém opostos relativos ao acesso, à gestão e ao domínio dos recursos hídricos. 
Considerando a água como elemento essencial à vida na Terra, não há dúvi-
da, pelo menos penso assim, que deve ser entendida como um direito humano. 
Esse cenário é complexo e merece uma análise mais aprofundada, nesse espaço, 
a abordagem teve a intenção de situar o problema e fazer referência às diferen-
tes posições quanto à política de recursos hídricos apresentadas no 8º Fórum 
Mundial da Água – FMA e no Fórum Mundial Alternativo da Água – FAMA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto teve o objetivo de abordar alguns aspectos relativos à gestão dos 
recursos hídricos no Brasil e as diferentes perspectivas de acesso à água expres-
sadas na realização do Fórum Mundial da Água – FMA e do Fórum Mundial 
Alternativo da Água – FAMA. A gestão dos recursos hídricos no Brasil se dá 
por meio dos comitês de bacia hidrográfica, dentro do arranjo institucional de-
finido pela Lei 9.433/1997. Ocorre que no âmbito da gestão a Política Nacio-
nal de Recursos Hídricos adotada no Brasil está dentro do contexto das relações 
nacionais e internacionais que envolve o tema. A elaboração da “Lei das águas”, 
bem como de legislações e regras em grande parte do mundo, não é um fato iso-
lado. Ocorre dentro de um processo de mudança de paradigma sobre o papel do 
Estado, tendo como referência o avanço da política neoliberal, particularmente 
nos anos de 1990, que é de desconstruir o Estado como agente primordial nas 
relações político-econômicas.  

Nesse contexto, a realização de dois fóruns que tratam a questão da água 
com perspectivas diferentes, traduz-se em uma amostra dos diferentes interes-
ses econômicos e sociais do acesso e uso do recurso natural “água”, base para 
toda vida existente na Terra, bem como base dos processos produtivos quer se-
jam agrícolas, industriais, de uso doméstico, de lazer, dentre outros. 

Nesse cenário, os comitês de bacia tiveram certa estruturação e consti-
tuem-se como um espaço de participação da sociedade civil, organizado a partir 
da ideia de instituição de uma nova base territorial administrativa, isto porque 
o desenho das bacias hidrográficas não segue o desenho da divisão geográfi-
ca dos territórios dos estados e municípios. Contudo, enfrentam limites e nãoC
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conseguiram empreender ações políticas que evitassem os conflitos que acon-
tecem no país.

RESUMO: Este capítulo apresenta algumas considerações iniciais sobre a ges-
tão da água no Brasil, no aspecto da constituição dos comitês de bacia, como 
órgão gestor, e as diferentes perspectivas de acesso à água, a partir de distin-
tos interesses econômicos e sociais. O Brasil é um dos países considerados com 
uma situação confortável quanto à quantidade de água existente em seu terri-
tório e, a partir de 1997, estabeleceu nova forma de gestão dos recursos hídricos 
tendo como unidade administrativa os comitês de bacia hidrográfica. A insta-
lação dos comitês de bacia é parte do processo de reorganização do Estado no 
período posterior a 1988, após o início da vigência da nova Constituição Fe-
deral e do processo de estruturação de políticas setoriais. Contudo, o acesso à 
água continua sendo uma dificuldade principalmente para regiões mais afeta-
das pela escassez natural, além dos problemas da política de gestão e das dis-
putas de interesses diversos. 

Palavras-Chave: Gestão. Comitê de bacia. Conflitos e diferentes interesses.
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