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Este livro é dedicado a  
Aline Maria dos Santos Silva.

Oração à natureza
Abrir a visão aos mistérios da vida

é ter caminhado com os pés no chão,
com as mãos no universo,

com os olhos na ancestralidade,
com os ouvidos musicais
e com amor no coração.

É assumir a felicidade da vida
custe o que custar,

até a morte,
mesmo que a alma sangre,

mesmo que o desamor maltrate
e as lágrimas sucumbam.

E o milagre explode:
a sabedoria dos tempos!

Por isso, oremos à natureza
para que a justiça se faça.

Eliane Potiguara
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Este livro resulta de um esforço coletivo que produziu muitos desdobramentos, res-
soou, ecoou. Para este grupo, que aqui escreve, recordar este Simpósio significa revisitar 
dias de encontros, remotos e virtuais, mas, ainda assim, reais.

Trocas potentes e capazes de mobilizar redes e nutrir esperanças, momento de res-
piro em meio a tantas inseguranças conjunturais.

Lembrar desses dias também é, para nós, lembrar de Aline Maria. Ela que não só 
foi mulher camponesa, agricultora, feminista, militante aguerrida do Movimento das e dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, assentada da Reforma Agrária... mas que também se fez 
advogada popular e pesquisadora do campo do direito socioambiental, quem decidiu conti-
nuar os estudos a nível de pós-graduação, para ocupar e fazer florescer a academia.

Lembramos dessa face de Aline, oradora de sua turma na formatura, estudante en-
tusiasmada, colega de classe, orientanda, organizadora e participante ativa dos grupos de 
trabalho durante o nosso Simpósio. Amiga querida que havia recém ingressado no mestrado 
em direito, o qual não concluiu.

Este livro é dela e para ela.

Isto, especialmente porque, para nós, Aline Maria foi e será sempre uma grande 
mestra.

Com ela, tivemos um exemplo verdadeiro do que é endurecer sem jamais perder 
a ternura, com sua capacidade de acolher e agregar, sua sensibilidade aguçada de mulher 
sábia e sua força incansável de quem conhece a luta.

Aline Maria nos ensinou sobre a possibilidade real do sonho que se sonha junto e que 
se realiza na resistência diária perseverante. Aline foi tudo que poderemos querer ser, para 
se tornar inspiração para cada suspiro, para cada passo, de quem teve a sorte de cruzar seu 
caminho com o dela.

Aline Maria, com quem, agora, através desse livro e de outros em sua memória, 
muitos mais poderão aprender.

O nosso desejo é que com estas obras possamos manter sua memória viva, honrar 
e continuar sua missão de semear esperança, especialmente para as mulheres camponesas, 
através da potência transformadora de si e do mundo que é o conhecimento.

Mestra Aline Maria dos Santos Silva, nossa gratidão.

Que sempre possamos levar seus ensinos conosco!

EKOA - Grupo de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental



Apresentação

É uma grande felicidade poder apresentar, ainda que em poucas palavras, o livro 
resultado do “Simpósio Nacional de Justiça Socioambiental: Crise Ecológica, Povos e Na-
tureza”, organizado pela dedicada e muito competente professora de Direito Ambiental e 
Agrário, do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
do Paraná, Katya Regina Isaguirre-Torres e por uma equipe brilhante de acadêmicos(as) e 
egressos(as), da graduação e da pós-graduação da mesma Faculdade, composta por Isabel-
la Madruga da Cunha, Jaqueline Pereira de Andrade, Maria Vitória Graveno, Matheus Antunes 
Riguete, Milena Cramar Lôndero, Tchenna Fernandes Maso e Gustavo de Oliveira Correa.

O simpósio em questão, ocorrido entre os dias 26 de abril e 01º de maio de 2021, 
por videoconferência (em virtude da pandemia), foi organizado pelo importante e sempre 
atuante Centro Acadêmico Hugo Simas - CAHS (gestão “por onde for”) e pelo Núcleo de Pes-
quisa e Extensão em Direito Socioambiental – EKOA (UFPR), relevante espaço de pesquisa e 
extensão, referência nacional e internacional na respectiva área, coordenado pela professora 
Katya Isaguirre e vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR. 

Merece ainda ser destacado os inúmeros apoios obtidos pelo evento, o que só refor-
ça a importância do mesmo e da presente obra. Foram apoiadores do “Simpósio Nacional 
de Justiça Socioambiental: Crise Ecológica, Povos e Natureza” a Direção da Faculdade de 
Direito e a Coordenação do Programa de Pós-graduação em Direito, ambos da Universidade 
Federal do Paraná, o Programa de Pós Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento 
também da Universidade Federal do Paraná (PPGMADE), o Centro de Pesquisa e Extensão 
em Direito Socioambiental (CEPEDIS), o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), o 
Conselho Indigenista Missionário Sul (CIMI SUL), o grupo de extensão LABÁ - Direito, Espa-
ço & Política e o Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania (NDCC).

Tal iniciativa, congregando os três pilares fundamentais universitários (ensino, pes-
quisa e extensão), foi um evento acadêmico e científico de excelência, ocorrido no ano de 
2021, no Setor de Ciências Jurídicas da UFPR. O simpósio contou com a participação de 
inúmeras professoras e professores, alunas e alunos, vários representantes, movimentos e 
entidades dos povos do campo, das águas e das florestas, bem como inúmeros colaborado-
res e participantes. Deve ser ressaltada e parabenizada a participação ativa dos membros do 
CAHS (gestão “por onde for”) e de toda a equipe do EKOA. A atuação destes estudantes foi 
absolutamente imprescindível para a construção, o desenvolvimento e o sucesso do evento 
e, consequentemente, para a realização da presente obra. 
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As temáticas, as propostas e as formas de abordagem, constantes nos artigos, en-
saios e relatos de experiência da presente publicação, são interessantíssimas e revelam 
diálogos muito fecundos envolvendo inúmeros aspectos da questão socioambiental e suas 
regulamentações jurídicas. Diálogos interdisciplinares, críticos, realizados por participantes 
de diversas áreas e com diferentes olhares, sempre atentos à realidade, conscientes do 
ambiente social, econômico, político e cultural em que foram construídos e comprometidos 
com um mundo mais justo e decente. 

Os trabalhos aqui publicados percorrem caminhos talvez mais complexos, tortuosos 
e apresentam resultados não tão “familiares” ou “cômodos”. A presente obra demonstra e 
reforça a necessidade de compreender criticamente que a normatização jurídica do meio 
ambiente e da vida em sociedade passa por inúmeras dimensões e deve transcender, em 
muito, a “assepsia” do discurso jurídico tradicional, fundado na simples análise legislativa, 
jurisprudencial e no estudo de conceitos jurídicos abstratos. 

Um modelo profundamente antropocêntrico, individualista e calcado na ideia de 
apropriação privada da natureza, que encontra um grande respaldo no direito contemporâ-
neo, merece ser profundamente revisto. Sem desconsiderar a relevância dos discursos jurí-
dicos de proteção do meio ambiente em sociedade, compreendendo que o direito importa, 
tem a sua materialidade e produz muitos efeitos práticos fundamentais na vida das pessoas, 
é imprescindível reconhecer e analisar muitas das suas limitações, incertezas e deficiências. 

Os trabalhos publicados nestes anais estão igualmente marcados pelo “meio am-
biente” e pelo “tempo” em que foram pensados e desenvolvidos. Este espaço, muito impor-
tante para a sociedade brasileira, é o da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pa-
raná e de seu Programa de Pós-graduação. Um ambiente de liberdade, de questionamentos, 
de não aceitação de discursos autoritários, de construção de um outro direito, mais justo e 
solidário, e de emancipação. Por outro lado, o momento é de desconfianças, perturbações e 
desilusões inclusive com as pretensões do direito e muitos dos seus operadores. No entanto, 
é também um momento interessante para almejar e erigir um futuro diferente deste presente, 
melhor. 

Em nome da Direção da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, 
parabenizo e agradeço muito à professora Katya Isaguirre, às demais organizadoras e orga-
nizadores, ao CAHS, ao EKOA, e a todas as autoras e autores desta obra por suas imprescin-
díveis contribuições. Desejo uma excelente e necessária leitura! 

Prof. Dr. Sérgio Said Staut Júnior 

Diretor da Faculdade de Direito da UFPR (2020 – 2024) 



Construindo as bases da Justiça  
socioambiental no campo jurídico

Entre os dias 26 de abril a 1º de maio de 2021 foi realizado o Simpósio Nacional de 
Justiça Socioambiental: Crise Ecológica, Povos e Natureza, uma iniciativa do Centro Acadê-
mico Hugo Simas - CAHS (Gestão Por Onde For) e do Núcleo de Pesquisa e Extensão em 
Direito Socioambiental – EKOA. O Simpósio contou com o apoio da Direção da Faculdade de 
Direito, do programa de pós-graduação em Direito, do programa de pós-graduação em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, do grupo de extensão LABÁ - Direito, Espaço & Política e do 
Núcleo de Direito Cooperativo e Cidadania (NDCC), todos da Universidade Federal do Para-
ná. Foram também apoiadores o Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental 
(CEPEDIS), o Conselho Indigenista Missionário Sul (CIMI SUL) e o Instituto Brasileiro de 
Direito Urbanístico (IBDU). Realizado de modo integralmente on-line, o evento foi um marco 
na história da Faculdade de Direito por aproximar pesquisa, extensão e representantes dos 
povos e movimentos sociais para refletir acerca das dimensões da justiça socioambiental.

A proposta do Simpósio foi a de apresentar trabalhos de pesquisa, artigos científicos 
e relatos de experiência/vivência que explorassem as relações entre humanidade e natureza 
com o horizonte vivo e em construção da justiça socioambiental. A chamada dos trabalhos, 
que teve o título deste livro, objetivou explorar a contradição desenvolvimento/natureza, bem 
como buscou olhares para as experiências que vem sendo realizadas por diferentes grupos 
sociais e que demonstram que existem outras formas de produzir e de viver em respeito à 
natureza. Dialogar acerca dos contornos da Justiça Socioambiental no campo do Direito 
instiga a refletir sobre como a noção de desenvolvimento dominante penetra a estrutura 
jurídica e, sob a interpretação da natureza como recurso voltado às necessidades humanas, 
limita a legitimação de outros direitos e impede o reconhecimento das necessidades das 
populações vulneráveis. O campo jurídico, na busca da justiça socioambiental, requer a 
leitura crítica do desenvolvimento dominante para estimular a discussão de suas alternativas. 
A justiça socioambiental reafirma o direito como fruto da relação social e se conecta com a 
assessoria jurídica popular, com os projetos de extensão universitária, reconhecendo que um 
dos desafios do campo jurídico para a transição ecológica é o de caminhar junto a todos os 
grupos sociais em resistência. 

A organização deste livro se deu em meio à pandemia da COVID-19, período esse 
chamou a necessidade para a ação responsável dos estados em defesa da saúde coletiva. 
Ao seu lado, a crise ecológica e a emergência climática denunciam também a necessidade 
de ações imediatas para conter o avanço do desmatamento e a extinção das espécies, o 
esgotamento das fontes de água, a perda progressiva da fertilidade dos solos, a dependência 
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de energias não renováveis e a disputa desigual por seus controles, dentre outros proble-
mas crônicos do desenvolvimento. No contexto da América Latina essas crises apresentam 
dimensões ainda mais complexas quando considerado os efeitos da colonialidade do poder 
e a superexploração dos bens ambientais, revelando diferentes violações de direitos que pre-
cisam ser enfrentadas por meio de um debate qualificado e urgente, relacionando presente e 
passado para desenhar um futuro diferente. 

As convidadas e os convidados das mesas e dos grupos de trabalhos ensinaram que 
a modernidade expulsou a natureza e separou um determinado perfil de humano como um 
ser diferente e superior, com poderes de usar, modificar e se sobrepor à natureza. O conceito 
ocidental de natureza contrapôs-se à noção de Pachamama, que compreende a terra-natu-
reza enquanto tempo e espaço, como memória e sentido, enquanto pertencimento e cultura. 
A relação com a terra-natureza pode e deve ser outra, reconhecendo-se a necessidade do 
diálogo contínuo entre academia e realidade social para compreender a trajetória das lutas 
socioambientais e a importância dos direitos coletivos. Nos debates dos grupos de trabalhos 
foi percebido que todos os eixos da justiça socioambiental dialogam com o direito à terra 
e ao território e, nesse sentido, é importante compreender como ocorrem e quais agentes 
promovem os processos de vulnerabilização que resultam na inequidade na distribuição dos 
espaços ambientais. Valendo-se da metodologia interseccional, a injustiça no acesso à terra 
e aos bens ambientais também revela opressões em termos de raça, classe e gênero. 

A conexão existente entre as práticas das mulheres rurais em defesa da soberania e 
da segurança alimentar e nutricional nos ensina a importância da reprodução social para que 
uma alimentação saudável se dê em harmonia com a natureza. Nessa linha, a reforma agrária 
popular de base agroecológica se vincula a uma produção de alimentos sem violência às 
mulheres, respeitando-se os saberes locais e tradicionais e entendendo a agroecologia como 
uma proposta de transição para outro modelo de produção agroalimentar com qualidade de 
vida no campo.

As contribuições dos povos do campo, das águas e das florestas de um lado denun-
ciaram os distintos processos de violência contra seus modos de vida. De outro, ensinaram 
que seus territórios são repletos de saberes, suas práticas indicam que o ideal de susten-
tabilidade deve entender os bens ambientais enquanto elementos capazes de reproduzir a 
vida na perspectiva comunitária. Os conflitos e os retrocessos estão no cerne da reflexão da 
noção de justiça socioambiental e, dessa maneira, pontuou-se como o modelo de desenvol-
vimento dominante exige desmantelamentos do sistema normativo ao mesmo tempo em que 
promove criminalizações da população atingida pelos projetos de desenvolvimento, agredin-
do violentamente seus corpos e territórios. Tais ações afetam duramente a noção de vida 
coletiva, que forma e conforma a concepção do direito humano e fundamental ao ambiente 
ecologicamente equilibrado. Lembramos aqui, como disse Alessandra Korap Munduruku, 
que “ninguém pode responder pelos povos”, reconhecendo-se o direito à autodeterminação 
previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os processos 
de avaliação de impacto ambiental necessitam ser repensados para além da lógica da ren-
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tabilidade, admitindo-se as desigualdades estruturais presentes entre os agentes envolvidos 
em cada projeto. Ao mesmo tempo é preciso valorizar os territórios, onde se encontram en-
trelaçados com a paisagem natural as trajetórias de vida, as memórias, os afetos, o trabalho 
produtivo e reprodutivo. 

Deixo aqui meu agradecimento a todos e todas que participaram do Simpósio, pes-
soas que acreditam na universidade pública como um espaço de formação, de troca, de 
análise crítica, que promove a participação ativa e dialogada para refletir acerca dos proble-
mas sociais. Que outros eventos como este sejam possíveis, integrando pesquisadores e 
pesquisadoras, estudantes da graduação e pós-graduação, junto com os povos do campo, 
das águas e das florestas para, na relação integrada do ensino-pesquisa-extensão, produzi-
rem conhecimento que permita refletir acerca do bem viver e de outros mundos possíveis. 
Que o livro, aqui publicado, aproxime ainda mais quem tenha interesse na construção de uma 
efetiva Justiça Socioambiental e na defesa dos direitos humanos e fundamentais enquanto 
uma pedagogia para a reprodução de todas as formas de vida. 

Curitiba, maio de 2022.

Professora Doutora Katya Regina Isaguirre-Torres

Advogada. Professora das disciplinas de direito ambiental e agrá-
rio junto ao setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do 
Paraná. Professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da 
Universidade Federal do Paraná. Pesquisadora colaboradora da uni-
dade de Socioeconomia, Ambiente e Desenvolvimento (Seed), do 
Departamento de Gestão e Ciências do Ambiente da Universida-
de de Liége, Campus Arlon/BE. Coordenadora do Ekoa: núcleo de 
pesquisa e extensão em direito socioambiental. Doutora em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-graduação em 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Pa-
raná. Mestra em Direito Empresarial e Cidadania pelo Centro Univer-
sitário Curitiba. E-mail: katya.isaguirre@ufpr.br. 
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CENTRADAS

La fuerza de contestación del movimiento 
estudiantil y diálogos con la justicia 

socioambiental: superar el desarrollismo y 
crear alternativas enfocadas popularmente

Matheus Antunes Riguete1

RESUMO
A presente pesquisa tem como escopo construir diálogos entre a atuação do movimento es-
tudantil, a incidência de sua força contestadora e a justiça socioambiental na América Latina, 
de modo a averiguar a potencialidade das ações estudantis no que concerne à superação do 
desenvolvimentismo e à criação de alternativas disruptivas. Nesse sentido, objetiva-se investigar 
a natureza sociológica do movimento estudantil, o que permite uma inflexão temática em direção 
aos debates que se estabelecem no interior do movimento por justiça socioambiental. Inobstante, 
objetiva-se articular o exercício do poder presente nas universidades à edificação de agendas 
políticas comprometidas com a efetivação de direitos fundamentais, combate às desigualdades 
sociais e estruturação de projetos capazes de desafiar a lógica de acumulação vigente, respon-
sável por perpetuar uma realidade estampada pela concentração de renda e poder sobre recursos 
naturais, da qual decorre a imposição desigual de danos ambientais e o crescente desequilíbrio 
ecológico. Para tanto, elege-se como metodologia a realização de revisão bibliográfica acerca 
da temática, acompanhada de análise qualitativa e dialética entre a questão socioambiental e a 
atuação do movimento estudantil, buscando identificar as interseções que as unem e, por fim, 
estabelecer um diagnóstico acerca da responsabilidade dos/das estudantes concernente à cons-
tituição de alternativas pós-desenvolvimentistas. Conclui-se que o poder estudantil desempenha, 
historicamente, um relevante papel de contestação da ordem social, transbordando os espaços 

1 Membro da comissão científica do Simpósio Nacional de Justiça Socioambiental: crise ecológica, povos 
e natureza, pesquisador vinculado ao Centro de Estudos da Constituição (CCONS) e Coordenador de 
Eventos Acadêmicos do Centro Acadêmico Hugo Simas (CAHS) - Gestão Por Onde For (2020/21), do 
Partido Acadêmico Renovador (PAR). Discente da Graduação em Direito na Universidade Federal do 
Paraná. E-mail: mriguete10@gmail.com.
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universitários como ator político contra sistêmico. Impõe-se, nesse sentido, uma inclinação axio-
lógica em direção à justiça socioambiental, haja vista a urgência da estruturação de padrões de 
vida ecologicamente e popularmente referenciados.

Palavras-chave: movimento estudantil; justiça socioambiental; crise ecológica;

RESUMEN
El propósito de esta investigación es construir diálogos entre la actuación del movimiento es-
tudiantil, la incidencia de su fuerza contestataria y la justicia socioambiental en América Latina, 
con el fin de constatar el potencial de las acciones estudiantiles en términos de superación del 
desarrollismo y generación de alternativas disruptivas. En ese sentido, el objetivo es escudriñar 
el carácter sociológico del movimiento estudiantil, lo que permite una inflexión temática hacia los 
debates que se instauran al interior del movimiento por la justicia socioambiental. Sin embargo, 
el objetivo es articular el ejercicio del poder presente en las universidades a la construcción de 
agendas políticas comprometidas con la realización de los derechos fundamentales, el combate 
a las desigualdades sociales y la estructuración de proyectos capaces de desafiar las lógicas de 
acumulación vigentes, responsables de perpetuar una realidad marcada por la concentración 
de renta y poder sobre los recursos naturales, lo que se traduce en la imposición desigual de 
los daños causados al medio ambiente y el creciente desequilibrio ecológico. Por lo tanto, la 
metodología escogida es realizar una revisión bibliográfica sobre el tema, acompañada de un 
análisis cualitativo y dialéctico entre la cuestión socioambiental y el desempeño del movimien-
to estudiantil, buscando identificar las intersecciones que los unen y, finalmente, establecer un 
diagnóstico sobre la responsabilidad de los/las estudiantes concerniente la constitución de al-
ternativas pos-desarrollistas. Se concluye que el poder estudiantil juega históricamente un papel 
importante en la impugnación del orden social, desbordando los espacios universitarios como 
actor político contra-sistémico. En este sentido, se impone una inclinación axiológica hacia la 
justicia socioambiental, dada la urgencia de estructurar estándares de vida referenciados ecoló-
gica y popularmente.

Palabras-clave: movimiento estudiantil; justicia socioambiental; crisis ecológica;

INTRODUÇÃO

O presente trabalho propõe-se a investigar a hipótese de estabelecimento de diálogos 
entre a atuação do movimento estudantil e a construção de alternativas políticas capazes de 
recepcionar as premissas provenientes do movimento por justiça ambiental, consolidando 
a categoria axiológica que abarca a garantia de justiça socioambiental no contexto latino-a-
mericano. Sem embargo, não se excluem da análise investigações concernentes ao modelo 
desenvolvimentista vigente, seus contornos específicos em países da América Latina, seus 
respectivos sustentáculos econômicos em escala global no sistema-mundo, bem como o 
passado histórico colonial responsável por seu surgimento, consolidação e expansão. Ou-
trossim, contemplam-se na presente pesquisa estudos referentes aos impactos estruturais 
provenientes do sistema econômico capitalista em desfavor da garantia de uma vida digna 
para grande parte da população mundial, sem ignorar a consequente violação de direitos 
humanos e fundamentais e a ausência de democracia plena para grupos sociais específicos, 
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os quais são majoritariamente e desproporcionalmente vitimados pelos processos de avanço 
produtivo. Igualmente, fazem-se presentes, de forma enfática, debates acerca da conjuntura 
ambiental e da crise climática vivenciadas pela humanidade, abordando a natureza político-
-econômica que a explica. 

De modo a cumprir com o objetivo da investigação proposta, procede-se com re-
visão bibliográfica interdisciplinar acerca das temáticas em voga. Inicialmente, no capítulo 
primeiro, analisa-se o movimento estudantil enquanto categoria sociológica, assim como 
seu histórico caráter político, formas de atuação específicas e características próprias. Em 
seguida, formulam-se possibilidades contemporâneas atinentes ao exercício do poder pre-
sente nas universidades, suas potencialidades e possibilidades de edificação de agendas po-
líticas comprometidas com a efetivação de direitos fundamentais, combate às desigualdades 
sociais e estruturação de projetos capazes de desafiar a lógica de acumulação vigente. Isto 
posto, objetiva-se estudar os diálogos sedimentados entre a atuação política protagonizada 
pela classe estudantil e a sua respectiva contribuição para a construção e garantia de justiça 
socioambiental.

Nesta senda, ao adentrar ao segundo capítulo, expõem-se as características estru-
turantes e origem histórica do sistema econômico no qual as economias dos Estados ditos 
“soberanos” estão inseridas, o que se procede através de ferramentas teóricas que analisam 
as relações assimétricas entre o Norte e o Sul Global, a forte dependência econômica, a vi-
gência do Consenso das Commodities e a profunda interrelação entre as crises provenientes 
de tal conjuntura, sobretudo no que concerne à questão da pobreza, desigualdades sociais 
e crise climática. 

Ademais, a partir de denso substrato teórico e macrossociológico, adentra-se, já no 
capítulo terceiro, à construção popular do movimento por justiça ambiental, trazendo à baila 
questões como iniquidade geográfica, distribuição discriminatória de riscos e danos ambien-
tais, bem como a incidência de fatores como classe e raça no que concerne à implementa-
ção de projetos cuja legitimação dá-se através da lógica de incessante acúmulo de riquezas 
e lucro, inerente ao produtivismo típico de economias capitalistas. Por fim, traçam-se pano-
ramas que evidenciam o crescente desequilíbrio ecológico e as mudanças climáticas como 
produtos diretos da racionalidade proveniente do modelo de desenvolvimento atual, baseado 
na exploração da mão de obra e de recursos naturais de forma ambientalmente insustentável 
e humanamente questionável. 

Logo, depreende-se que a juventude, sobretudo no exercício do ativismo estudantil, 
assume papel central no que concerne à construção de novos caminhos e possibilidades, 
sendo tal tarefa indeclinável é imprescindível, haja vista a responsabilidade premente pela 
garantia de um futuro justo e digno para toda a humanidade. O envolvimento político e com-
promisso ideológico estabelecem-se, nesse sentido, como imperativo axiológico de urgente 
consolidação. As reflexões supramencionadas, em harmonia com a análise dialética entre a 
força política contestadora do movimento estudantil e o panorama socioambiental contem-
porâneo ilustram e corporificam a hipótese central do presente trabalho: a potencialidade pre-
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sente nos espaços de saber consubstancia-se como importante motor de transformações 
sociais, o que deve se encaminhar para a construção de alternativas pós-desenvolvimentis-
tas comprometidas com a plena efetivação de justiça socioambiental.

1 “ALUNO NA RUA? GOVERNO A CULPA É SUA!”: MOVI-
MENTO ESTUDANTIL COMO FORÇA POLÍTICA CON-
TESTADORA

Para que se possa adentrar às estruturas essenciais do movimento estudantil, é váli-
do ressaltar que se trata de um fenômeno que reúne debates e construções que transbordam 
a esfera individual e, por sua vez, consolidam uma categoria de análise que tem por objeto 
uma coletividade – a qual será especificada em breve –, o que demonstra seu caráter político 
e sua vinculação social. Nesse sentido, cumpre destacar a definição terminológica do que se 
entende por política, considerando seu caráter relacional que abrange relações interpessoais 
localizadas no interior de determinados locus de uma comunidade corporificada por indiví-
duos que, através do exercício de determinado tipo de poder, guiam – ou almejam guiar – os 
caminhos da vida coletiva através de um “processo” (MIGUEL, 2018). Ou seja, a política 
não se estabelece como um espaço social estático e pré-constituído, pelo contrário, está 
sujeita a dinâmicas, lutas e disputas que emanam dos grupos que compõem determinada 
coletividade, podendo se traduzir em processos de “construção e afirmação de uma nova 
sociedade” (MIGUEL; VITULLO, 2021, p. 19).

A visão anteriormente descrita encontra-se marcadamente presente em literaturas 
historicistas marxistas, destacando-se o entendimento de que a política vincula-se direta-
mente à realidade econômica, o que se demonstra através do vislumbre da categoria central 
de Marx, que é a história, diante do complexo categorial da política, composto pela “supe-
restrutura”: ideologia, direito, moral, ética, Estado e democracia (POLESE, 2008), bem como 
pela oposição entre classes sociais. Entretanto, a crítica marxista ao poder político que se 
consolida em sociedades capitalistas afirma que os verdadeiros males sociais não são com-
preendidos no interior de tal sistema: “O intelecto político é político exatamente na medida 
em que pensa dentro dos limites da política.” (MARX, 2010, p. 62). 

Assim, a superação dos referidos obstáculos através da radicalização do poder po-
pular e sua consequente ocupação pelas massas garantiria e promoveria uma “substanciosa 
igualdade social” (SILVA; BERTOLDO, 2011, p. 155), sendo esta uma missão ideologica-
mente demarcada de expansão e ressignificação da categoria meramente formal de polí-
tica, uma vez que esta não se limita a instituições estatais, pelo contrário, se desenvolve 
cotidianamente através dos movimentos sociais, como demonstra, por exemplo, a atuação 
estudantil.

Uma vez explicitada a definição do campo social no qual as disputas pelo poder se 
estabelecem, cumpre caracterizar o movimento estudantil em si. Trata-se de um amplo e 
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variado conjunto de organizações, modelos plurais e formas de atuação heterogêneas que 
se traduzem através da consolidação de lutas e defesa de pautas sociais protagonizadas por 
parte da juventude – a qual solidifica a coletividade responsável por produzir debates e arti-
culações. É necessário salientar que a categoria sociológica identificada como “juventude” 
não se confunde com o movimento estudantil, vez que abrange indivíduos que não fazem 
parte da massa de estudantes. Assim, em que pese o movimento estudantil seja portador de 
diversas características tipicamente atribuídas à juventude, sua natureza agrega uma particu-
laridade: a ocupação dos espaços de produção e reprodução do conhecimento.2

O movimento estudantil, nesta senda, encontra-se profundamente vinculado à con-
dição de jovem, da qual decorre uma postura natural de recusa à autoridade e um conflito 
geracional bastante demarcado, que simboliza uma rebelião diante de padrões representados 
por adultos de modo geral, podendo-se incorporar à tal postura uma típica recusa a catego-
rias sociais ou sistemas de dominação vigentes (FORACCHI, 1972). Ademais, o encontro de 
jovens no espaço universitário se estabelece como fator determinante para a consolidação 
do movimento estudantil, vez que se encontram em uma “busca comum das alternativas 
desejadas” (ibidem, p. 75). Significa dizer, portanto, que o compartilhamento de sentimentos 
de caráter individual reveste-se de sentido coletivo no espaço da universidade, local no qual a 
atividade política desenvolve-se como forma de resposta e contestação a problemáticas so-
ciais diversas, incluindo, primeiramente, questões diretamente vinculadas à educação, mas 
que não se restringem a tal órbita, superando o que Marialice Mencarini Foracchi qualificou 
como “limites institucionais” (1972, p. 76).

O momento histórico da década de 1960 demonstra e concentra as experiências da 
juventude que passou a construir o movimento estudantil brasileiro de forma politicamente 
engajada. A referida forma de atuação continua a ecoar no interior das forças estudantis con-
temporâneas e ajuda a qualificá-las como relevantes motores das transformações sociais e 
centrais componentes da vanguarda da vida pública. 

A década de 1960 representa um marco no que se refere ao desejo de transformar 
radicalmente o mundo e a vida. Nestes anos, projetos de mudança e sonhos de liber-
dade foram intensamente vivenciados pela juventude que, ansiando um futuro de paz, 
amor e igualdade social, acabou provocando uma revolução nos hábitos, costumes 
e na política, não tanto pela tentativa de derrubar o poder vigente, mas, sobretudo, na 
busca de uma relação diferente entre política e sociedade (BENEVIDES, 2006, p. 13). 

No Brasil, a resistência ao governo militar que ascendeu através do golpe de 1964 
evidencia a posição de destaque ocupada pelas classes estudantis no que concerne ao 

2 O presente trabalho se debruça essencialmente sobre a atuação do movimento estudantil em âmbito 
universitário, considerando que o recorte em questão contribui para a análise política que se desenvolve 
na pesquisa, uma vez que o movimento ganha força e expressividade, sobretudo, a partir do ingresso de 
jovens ao ensino superior.
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debate político construído no seio social. A União Nacional dos Estudantes (UNE), fundada 
em 1937, símbolo da organização da juventude universitária, foi veementemente atacada e 
perseguida pelo regime, sendo uma de suas primeiras vítimas, o que se cristalizou através da 
invasão e incêndio à sua sede, demonstrando o ódio e aversão militar à atuação estudantil, 
caracterizada pela contestação a interesses de elites dominantes (MENDES JUNIOR, 1981). 
A perseguição encontrou inclusive substrato legal, o que se realça através da Lei 4.464/1964 
(Lei Suplicy) – dispositivo jurídico outorgado com o objetivo de controlar e intervir sobre 
instituições de representação discente, sobretudo Diretórios Acadêmicos.

Os processos de questionamento da ordem postam não se limitaram ao Brasil, pelo 
contrário, foi verificada grande efervescência social protagonizada por jovens de diversas 
partes do globo. Nos Estados Unidos da América, o movimento hippie se consolidou como 
uma afirmação de valores que desafiavam a lógica conservadora das sociedades modernas, 
marcadamente vinculada ao desenvolvimento capitalista frenético da Guerra Fria, caracteri-
zando um espaço de manifestação de uma contracultura recebida pela sociedade como uma 
“prática revolucionária dos costumes” (BORLOZ, 1986, p. 120) que se consolidava “como 
uma arma política, de contestação” (KAMINSKI, 2016, p. 470). 

Na França, por sua vez, o movimento conhecido como Maio de 1968 protagonizou 
ocupações de universidades contra cortes orçamentários e em defesa da liberdade se-
xual. Houve, ademais, um contundente questionamento do conservadorismo representado 
pelo então presidente, Charles de Gaulle, e um considerável apoio a greves de operários 
que lutavam por aumentos salariais e melhores condições de trabalho, o que influi sobre 
as forças de poder e demonstra o caráter político do movimento estudantil, que ganhou 
expressiva notoriedade ao unir demandas estudantis aos anseios da classe trabalhadora 
(VIANA, 2018).

Tal perspectiva histórica, aliada às investigações de cunho sociológico, tornam níti-
das as pontes construídas entre os atores do movimento estudantil e a vida política. Assim, 
as potencialidade das forças que se solidificam e se aprimoram no seio da juventude uni-
versitária tornam-se irrefutáveis, sendo este espaço um potente veículo através do qual as 
demandas sociais se estabelecem de forma dinâmica, natural e contundente, caracterizando 
o que Marialice Mencarini Foracchi denominou como “poder desconhecido” (1972, p. 97). 
A denominação se deve ao entendimento de que a “direção do anseio coletivo de recriação 
no plano social e cultural” (ibidem, p. 108) está sujeita a demandas conjunturais, atingindo 
a consciência de estratos da sociedade – principalmente da juventude – de forma gradual, 
através de um processo não planejado, mais livre e espontâneo. 

O que torna o movimento estudantil permeável e naturalmente vinculado à política 
decorre do próprio ambiente no qual ele se constitui: a universidade, que se encontra pro-
fundamente arraigada à sociedade, assim como os próprios estudantes, que muitas vezes 
ocupam, simultaneamente, a posição de trabalhador, o que contribui para evidenciar as con-
tradições sociais sobre as quais se assenta a economia capitalista. Destaca-se – fazendo 
uso do aparato teórico marxista – a exploração da mão de obra do proletariado, o controle 
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dos meios de produção, o poder sobre recursos naturais e a concentração de poder político 
nas mãos de uma única classe social, a burguesia, demarcando a “história da luta de clas-
ses” (MARX; ENGELS, 1997, p. 29). 

A contemporaneidade dos elementos supra referidos demonstra-se a partir de in-
dicadores sociais que denunciam a existência da pobreza absoluta e, paradoxalmente, a 
manutenção de grandes concentrações de riquezas, o que se estabelece como essência do 
sistema econômico vigente e o define a partir de relações assimétricas entre grupos sociais 
diversos. Ao passo que alguns gozam de condições de vida com dignidade, abundância e 
luxo, outros são submetidos à miséria, à fome e à vulnerabilidade. Os contornos da realidade 
social fazem-se sentir nas universidades e na vida dos estudantes, demarcando a inexistên-
cia de barreiras capazes de decantar o movimento estudantil das lutas sociais. 

2 PARADIGMA DESENVOLVIMENTISTA: ORGANIZAÇÃO 
ECONÔMICA GLOBAL DESIGUAL E DEGRADAÇÃO 
AMBIENTAL

O sistema econômico capitalista vigente, erigido de forma síncrona com as estru-
turas de poder, conduz a humanidade, de forma simultânea, a um aguçamento de crises 
de toda ordem, inclusive ecológicas, foco do presente trabalho. No entanto, ao adentrar ao 
campo da crise ambiental que se vislumbra hodiernamente, deve-se estabelecer a profunda 
relação entre as problemáticas sociais verificadas em âmbito global. 

Os arranjos comerciais vigentes, inseridos no denominado “sistema-mundo” (WAL-
LERSTEIN, 2000, p. 260; QUIJANO, 2014, p. 786), são responsáveis por promover uma 
agenda econômica produtivista que repercute seus efeitos em diversas esferas, desde a 
perpetuação da pobreza à destruição ambiental em larga escala, demonstrando a interco-
nexão existente entre elas. O processo acima referido instaura-se a partir do exercício do 
poder europeu sobre as terras que teriam “descoberto”, momento no qual funda-se uma 
nova, original e singular estrutura: o capitalismo mundial (QUIJANO, 2014), caracterizado 
pela proeminência de um mercado globalmente interligado através de relações desiguais de 
troca, produção e exploração, componentes estruturais do colonialismo. Materializa-se, de 
forma inédita, um modelo produtivo, que, como defende Immanuel Wallerstein, “is predica-
ted on the endless accumulation of capital” (2000, p. 254).

O combate às desigualdades sociais e a luta por vida digna para a imensa parcela 
populacional submetida à miséria ao redor do globo se consolida como uma missão que não 
prescinde do enfrentamento ao sistema capitalista, uma vez que tal modelo de acumulação 
nutre-se da expansão da pobreza e a naturaliza como parte de sua lógica. Igualmente, a su-
peração da crise ecológica requer a alteração dos mesmos padrões acima suscitados, o que 
robustece a tese de que as crises em questão se estabelecem de modo indissociável. Para 
Naomi Klein, a crise climática não é “separável das crises mais localizadas provocadas pelo 
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mercado” (2020, p. 44). Abordar e investigar soluções para problemas ambientais exige, 
portanto, reflexões popularmente centradas, haja vista o fato de elementos como classe e 
raça comporem o quadro paradoxal decorrente da organização econômica e política atual, 
o que leva Quijano a identificar, a partir da construção capitalista eurocêntrica, um “patrón 
racista de clasificación social universal de la población mundial” (2014, p. 787). 

Demonstra-se, assim, a necessidade de articular elementos sociais e ambientais, 
de forma holística e interdependente, o que se demonstrou faticamente e originalmente 
na América Latina através da participação de populações diretamente afetadas pela des-
truição de ecossistemas (KLEIN, 2020). As referidas atuações expressam a existência 
de “movimentos que confrontam a multiplicidade de maneiras como os nossos sistemas 
econômicos atuais destroem a vida das pessoas e a natureza na procura implacável do 
lucro” (ibidem, p. 44).

A essência do modelo hegemônico de desenvolvimento – intitulado pela litera-
tura latino-americana como “neodesenvolvimentismo” (ACOSTA, 2016, p. 75), que no 
contexto de economias capitalistas periféricas se atrela ao “neoextractivismo” (SVAMPA, 
2019, p. 12) – é corolário da organização econômica típica do sistema-mundo e pauta-
-se unicamente por critérios de expansão financeira e acumulação de lucro através da 
transformação de tudo em mercadoria, incluindo a terra, a água, o ar e os próprios seres 
humanos (LÖWY, 2013). 

A partir do processo de descolonização, a organização econômica hegemônica es-
tabeleceu-se a nível global através de relações comerciais entre países presumidamente 
independentes entre si. Todavia, as diversas economias nacionais ao redor do mundo loca-
lizam-se em diferentes postos de uma divisão internacional do trabalho que remonta ao pe-
ríodo colonial e se organiza de forma essencialmente desigual e hierárquica. Alguns Estados 
– pertencentes ao Norte Global – concentram benefícios financeiros e políticos, ao passo 
que os demais – pertencentes ao Sul Global – são relegados a uma posição de dependência 
econômica responsável pela manutenção “das assimetrias sociais, do abismo crescente en-
tre ricos e pobres” (SANTOS, 2018, p. 161), bem como pela perpetuação de tais economias 
como meras “sociedades exportadoras de naturaleza” (CORONIL, 2002, p. 18). A referida 
organização econômica global – capitalist world-economy – manifesta uma estrutura, como 
defende Wallerstein, “of an axial social division of labor exhibiting a core/periphery tension 
based on unequal exchange” (2000, p. 254).

 Nessa esteira de ideias, destaca-se o caráter primário-exportador das economias 
do Sul Global, o que fortifica uma estrutura política de traços essencialmente coloniais que 
perpetuam, por exemplo: a concentração fundiária através da expansão latifundiária; o au-
mento de monocultivos empresariais que atendem a demandas de exportação de produtos 
primários; o avanço de atividades mineradoras; a obtenção de energia não renovável a partir 
da queima de combustíveis fósseis; – arranjo de relações econômicas denominado como 
Consenso das Commodities (SVAMPA, 2013), o qual “se fue traduciendo por una nueva 
tendencia a la reprimarización de la economía, visible en la reorientación hacia actividades 
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primario extractivas, con escaso valor agregado” (SVAMPA, 2019, p. 25)3. Não coinciden-
temente, os investimentos estatais e a injeção de recursos financeiros vinculados ao de-
senvolvimentismo em países ditos “subdesenvolvidos” concentram-se no setor primário da 
economia, o que, para Sabrina Fernandes (2020) ilustra o estabelecimento de uma contínua 
e cada vez mais vultosa comoditização da biodiversidade e da natureza, instrumentalizada 
através de lentes que a reduzem à noção de recursos naturais exploráveis. 

Verifica-se, nesse sentido, em países periféricos, como os Estados latino-america-
nos, uma intensa e crescente pressão sobre recursos naturais. Tal afirmação torna-se ainda 
mais robusta a partir da constante exportação de atividades poluentes e exploratórias para 
economias periféricas do Sul Global, ameaçando a soberania nacional de Estados histori-
camente dependentes, o que se concretiza através do avanço de empresas multinacionais. 
O fenômeno supracitado materializa-se a partir da “primazia total das empresas multina-
cionais enquanto agentes do mercado global” (SANTOS, 2018, p. 155), realidade que se 
tornou possível graças ao desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação em escala 
transcontinental e à desregulamentação dos mercados financeiros. As referidas empresas 
e conglomerados econômicos são responsáveis por um elevado grau de concentração de 
fluxos comerciais, o que se cristaliza a partir da existência de receitas monetárias privadas 
que ultrapassam o produto interno bruto de países periféricos e, por sua vez, aguçam a 
polarização entre o Norte e o Sul globais através do uso de novas tecnologias que incidem 
desde a agricultura até polos industriais. 

Promove-se tal agenda econômica através de uma promessa de desenvolvimento 
social que pouco se efetiva na realidade da maior parte da população de países periféricos e, 
por sua vez, concentra benefícios a elites econômicas e políticas – que compõem, em âmbi-
to interno, a burguesia nacional – comprometidas com a expansão mercantil, como ocorrera 
ao longo do período colonial. Cumpre salientar que os efeitos, matizes e natureza do modelo 
de desenvolvimento verificado na realidade da América Latina assumem especial relevância 
em razão do fato de a periferia global ter suportado, de forma sistemática, os maiores danos 
e ônus provenientes da agenda produtivista atrelada à ideologia do progresso, liderada por 
países do Norte Global. 

A título exemplificativo, destacam-se alguns panoramas latino-americanos fruto do 
desenvolvimentismo que impera na região. No Brasil, em que pese o país constitua-se como 
um dos maiores produtores de grãos do mundo, durante a pandemia causada pela COVID-19 
foram atingidos patamares tão preocupantes quanto os de 2004 no que se refere à alimen-
tação. Mais da metade da população brasileira — 116,8 milhões de pessoas — vive com 

3 Tal processo, marcado pelo aumento exponencial da concentração fundiária, é responsável por ameaçar 
a agricultura familiar, a qual concentra a maior parte da produção de alimentos para famílias de países 
pobres, cerca de 70% (GABOARDI JUNIOR, 2013), diferentemente do agronegócio. Dessa forma, 
vislumbra-se de forma clara a proeminência de interesses econômicos internacionais, representados 
pelas elites nacionais, em detrimento de interesses populares vinculados, por exemplo, ao combate à 
fome e segurança alimentar, direitos fundamentais efetivados através da pequena agricultura e de formas 
não hegemônicas de produção, como a agroecologia desenvolvida pelo Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST).
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algum grau de insegurança alimentar e pelo menos 19 milhões estão passando fome (REDE 
PENSSAN, 2021). A realidade brasileira ainda demonstra os efeitos nefastos do suposto 
“progresso” econômico com os trágicos casos de Brumadinho (MG), Mariana (MG) e Belo 
Monte (PA), os dois primeiros como retratos da mineração e o último a evidenciar o total 
descompromisso estatal com modos de vida tradicionais, instalando uma usina hidrelétrica 
no Rio Xingu, desviando seu curso e alterando sua vazão, o que afetou cerca de 14 etnias 
indígenas que habitavam a região, bem como povos ribeirinhos e populações vulneráveis 
submetidas a um surto de urbanização e violência na cidade de Altamira (PA). 

Já no Equador, o Povo Indígena Kichwa de Sarayaku teve seu território invadido e sua 
propriedade coletiva desrespeitada pela empresa petrolífera privada estadunidense CGC, que 
instalou, com o aval do governo, explosivos nas terras das quais a comunidade originária 
extrai os frutos de subsistência e mantém seus modos de vida tradicionais. Por sua vez, 
no Chile, a Compañía Minera del Pacífico (CMP) foi acusada de verter rejeitos minerários 
provenientes da extração de ferro no mar, sem autorização ambiental. A cidade na qual as 
atividades se localizam, Huasco, já foi declarada pelo governo chileno como “zona de sacri-
fício” em razão dos altos índices de contaminação. 

Os casos acima expostos tratam-se de meros retratos paradigmáticos cuja legitima-
ção deu-se através do discurso político-econômico do desenvolvimentismo, demonstrando 
seus impactos transversais ao meio ambiente e ao povo, sobretudo em desfavor de popula-
ções majoritariamente vulnerabilizadas e empobrecidas.

3 (IN)JUSTIÇA AMBIENTAL: O ÔNUS PRODUTIVISTA E 
SUAS VÍTIMAS 

Através do substrato macrossociológico da divisão internacional do trabalho e das 
relações entre o Norte e o Sul Global anteriormente investigadas, cumpre adentrar aos aspec-
tos teóricos do debate construído no seio do movimento por justiça ambiental, que concentra 
suas análises na distribuição desigual do ônus proveniente do produtivismo. O contexto his-
tórico que permitiu o ascender ativista em prol de políticas ambientais menos desiguais deu-
-se nos Estados Unidos da América, a partir do final dos anos 60. Constatações empíricas 
vieram a solidificar a pauta central ora reivindicada: a “equidade geográfica” (ACSELRAD, 
2002, p. 52), que fortaleceu-se principalmente no meio urbano por meio de discussões 
acerca de questões como a exposição ao lixo tóxico, poluição e ausência de saneamento 
básico em áreas habitadas por populações de baixa renda, majoritariamente não-brancas4. O 
movimento por justiça ambiental estadunidense, nesse sentido, pode ser referenciado como 
força motriz do processo de estabelecimento de agendas políticas ambientais globais que 
ultrapassam a visão moderna fundada em termos técnicos acerca da ecologia, uma vez que 

4 As pesquisas empíricas acerca da exposição desigual a resíduos tóxicos e da larga concentração de 
indústrias poluentes em áreas de maioria populacional negra fundamentaram a definição do termo 
“racismo ambiental”, cunhado pela primeira vez por Benjamim Franklin Chavis (ACSELRAD, 2002).
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passa-se a inserir no bojo de tais construções perspectivas essencialmente vinculadas às 
ciências sociais. 

Convém destacar, ademais, a contestação do próprio modelo de produção vigente, 
haja vista a oposição do movimento diante da possibilidade de exportação de tais prejuízos 
e injustiças ambientais a países periféricos. Assim sendo, os Estados nos quais verificam-se 
condições econômicas e políticas ainda mais vantajosas para o capital, do ponto de vista 
meramente monetário – em razão de fatores como a fragilidade das instituições públicas e 
oferta de mão de obra barata, bem como ampla possibilidade de exploração de recursos 
naturais – não poderiam ser alvo de investidas produtivistas que visam apenas transferir e 
descolar as atividades socioambientalmente degradantes, o que, como abordado anterior-
mente, foi possibilitado pelo avanço de transnacionais. Denota-se, portanto, a pujante e ne-
cessária articulação internacional do movimento, de modo a constituir o que Henri Acselrad 
denomina como “uma resistência global às dimensões mundiais da reestruturação espacial 
da poluição” (2002, p. 54).

Assim sendo, pode-se definir que a destruição ecossistêmica da biosfera, bem como 
a pressão sobre recursos naturais, não se estabelece na realidade social de forma neutra, 
igualitária e democrática, pelo contrário, seus efeitos aguçam iniquidades e fortalecem um 
sistema econômico classista. Trata-se, em realidade, através do prisma da justiça social 
material, de um verdadeiro paradoxo, considerando que: i) a agenda de desenvolvimento 
econômico vigente é responsável por concentrar riquezas e expandir lucros de grupos e 
camadas populacionais pertencentes às classes mais abastadas; ii) os impactos de tais pro-
jetos atingem e são sentidos, sobremaneira, pelas classes sociais já afastadas do gozo dos 
supostos benefícios oriundos das atividades produtivas. Ou seja, em que pese a população 
mais pobre não seja majoritariamente responsável e tampouco tenha sua qualidade de vida 
melhorada por práticas ambientais danosas, é ela a principal e mais imediata vítima de tais 
processos:

Certas localidades destacam-se por serem objeto de uma concentração de práticas 
ambientalmente agressivas, atingindo populações de baixa renda. Os moradores des-
sas áreas convivem com a poluição industrial do ar e da água, depósitos de resíduos 
tóxicos, solos contaminados, ausência de abastecimento de água, baixos índices de 
arborização, riscos associados a enchentes, lixões e pedreiras. Nestes locais, além 
da presença de fontes de risco ambiental, verifica-se também uma tendência a sua 
escolha como sede da implantação de novos empreendimentos de alto potencial po-
luidor. Tais localidades são chamadas, pelos estudiosos da desigualdade ambiental, 
de “zonas de sacrifício” ou “paraísos de poluição”, onde a desregulação ambiental 
favorece os interesses econômicos predatórios, assim como as isenções tributárias o 
fazem nos chamados “paraísos fiscais” (ACSELRAD, 2004, p. 12).
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Outrossim, não se pode ignorar o já mencionado caráter racial que orienta a imple-
mentação das referidas políticas econômicas, uma vez que verifica-se um elevado número 
de empreendimentos exploratórios em áreas habitadas por populações indígenas e negras, 
principalmente no que se refere a áreas de impacto direito. Nesta senda, as discussões pro-
venientes do movimento por justiça ambiental contemplam a investigação de fatores sociais 
que denunciam o racismo estrutural como lógica predominante no que concerne ao avanço 
capitalista sobre o meio ambiente e sua consequente “distribuição discriminatória dos ris-
cos” (ACSELRAD, 2002, p. 52). Tal cenário ilustra, como defende Dorceta E. Taylor (2000), 
a simultaneidade de formas através das quais as injustiças ambientais operam, as quais são 
decorrentes da natureza inseparável das opressões de classe, raça e gênero:

The discourse links concepts such as racial oppression with labor market and envi-
ronmental experiences, health, and environmental degradation in one frame that ex-
presses the magnitude and immediacy of the problem. In addition, the environmental 
justice discourse has amplified the issues, providing empirical evidence to support 
the claims of the movement and clarify how environmental processes and policies, 
corporate behavior, and racist intent and/or outcomes result in disproportionate nega-
tive environmental impacts on communities of color and poor communities (TAYLOR, 
2000, p. 523).

É possível afirmar, neste diapasão, que o movimento por justiça ambiental evidencia 
uma profunda conotação social, o que permite afirmar que instaura-se um processo de lutas 
e disputas de cunho socioambiental. Ainda, tal noção se fortalece através da compreensão 
de que o capitalismo orienta-se e instaura-se por intermédio de mecanismos que mantêm 
incólumes a concentração de poder sobre recursos naturais, bem como o acúmulo de ri-
quezas em poucas mãos, não sendo verificados substancias benefícios à coletividade e à 
população de modo democrático, sobretudo no que se refere à realidade de países do Sul 
Global, pelo contrário, mantêm-se e aprofunda-se a exploração da classe trabalhadora, de 
forma a aguçar vulnerabilidades.

Nesta senda, cristalina se torna a relação de profundo imbricamento entre as desi-
gualdades sociais e a degradação ambiental vertiginosamente crescente em prol do lucro de 
elites econômicas e políticas, uma vez que tal fator é estruturante da acumulação originária 
do capital. Com base na literatura marxista, verifica-se a existência de um controle dos meios 
de produção e, mais que isso, dos próprios recursos naturais por parte de grupos sociais 
restritos, que compõem a burguesia e os oligopólios econômicos. Tal fenômeno, efetivado 
através do afastamento do trabalhador da gestão direta dos meios utilizados em seu trabalho, 
marca o estágio de apropriação privada de recursos materiais, o que possibilita a obtenção 
de lucro por parte da camada social dominante e, por sua vez, estabelece e normatiza a 
exploração da mão de obra da classe não detentora dos meios de produção através da mais-
-valia (PAZELLO; WAGNITZ, 2021). 
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A realidade social inerente à organização política capitalista é responsável, nesse 
sentido, por fortalecer, estimular e ampliar os processos de desenvolvimento hegemônicos, 
os quais consubstanciam-se como principais agentes causadores do cenário de veemente 
destruição ambiental e crise ecológica verificado contemporaneamente. Pode-se afirmar, por 
intermédio do presente diagnóstico, que a organização social baseada na desigualdade e na 
manutenção de assimetrias classistas e racistas, compõe a essência do modelo de produ-
ção vigente e, por sua vez, efetiva e garante os meios que possibilitam o avanço produtivo 
sobre o meio ambiente e sua consequente destruição massiva. A conotação acima expressa 
encontra reforço nos debates provenientes do movimento por justiça ambiental:

A desigualdade social e de poder sobre os recursos ambientais estaria presente na 
raiz dos processos de degradação ambiental: quando os benefícios de uso do meio 
ambiente estão concentrados em poucas mãos, do mesmo modo que concentrada 
apresenta-se a capacidade de transferir “custos ambientais” para os mais fracos, o 
nível geral de “pressão” sobre o meio ambiente tende a não se reduzir (ACSELRAD, 
2002, p. 57).

As facetas sociais e ambientais cuja origem localiza-se na instauração de um modelo 
de desenvolvimento de base colonial, fundado em mitos fundamentais da Modernidade – 
legitimadores do que Naomi Klein qualifica como “ideias sobre a abundância inexaurível da 
natureza (2020, p. 31) – e organizado com base em relações econômicas desarmônicas e 
não equilibradas entre Estados supostamente soberanos, são massivamente perceptíveis na 
realidade hodierna, seja à nível local ou global. 

A recorrência crescente de desastres “naturais” como furacões e enchentes, bem 
como alterações meteorológicas graves responsáveis por secas e crises hídricas, é um re-
trato do cenário calamitoso proveniente do aquecimento global. Entretanto, em que pese a 
urgência de se combater as mudanças climáticas, índices recordes de desmatamento têm 
sido verificados ano após ano em países como o Brasil. O agronegócio segue expandindo 
sua fronteira em detrimento da preservação de ecossistemas complexos e essenciais para 
a manutenção do equilíbrio ecológico, o que demonstra a plena vigência do Consenso das 
Commodities e o endosso interminável à acumulação originária do capital, que desconhece 
limitações naturais ou humanas. A queima de combustíveis fósseis e a extração de hidrocar-
bonetos, como o petróleo, segue abastecendo as turbinas suicidas do neoextrativismo. Os 
padrões de consumo irracional e a produção orientada pelo acesso massivo a bens de con-
sumo mantêm-se efusivamente incentivados pelas mais diversas agendas políticas, tanto de 
governos progressistas quanto dos mais retrógrados e autoritários. 

A despeito do que já evidenciou a comunidade científica através dos relatórios pu-
blicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2019; EYRING, 
2021) no que toca a crise climática, diversos mandatários e enormes contingentes popula-
cionais seguem ignorando a necessidade de descarbonizar a economia e implementar uma 
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transição verde, sustentável e socialmente comprometida. O que se verifica hodiernamente 
é a construção de soluções inefetivas e falaciosas como acordos climáticos não vinculan-
tes, brandos e conservadores, os quais tem se mostrado demasiadamente limitados para 
impedir o aquecimento global, uma vez que mantêm intactas as estruturas do sistema eco-
nômico mundial, as quais, como anteriormente abordado, baseiam-se em uma expansão 
ad infinitum do capital sobre amplos contingentes humanos (classe trabalhadora) e naturais 
(ecossistemas).

A teoria ecossocialista traz contributo fundamental para organizar estratégias po-
líticas capazes de efetivar projetos disruptivos aptos a garantir a vida no futuro e impedir 
eventos climáticos catastróficos que materializar-se-iam na realidade social de forma ter-
minantemente desigual5. Para que se possam atingir padrões de produção humanamente 
justos e ambientalmente viáveis deve-se radicalizar o esforço global pela edificação de uma 
economia cujas bases suplantem os mecanismos de exploração capitalistas, e, conforme 
teoriza Sabrina Fernandes: “reject inherently flawed “green” capitalist proposals and learn to 
build the conditions for a radical horizon” (2020, p. 142).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade latino-americana não esconde suas diversas contradições. Um continen-
te no qual o processo colonial deixou marcas profundas jamais superadas e um povo que, 
sistematicamente e historicamente, têm sido relegados às margens. A pobreza, a miséria, a 
fome, a usurpação territorial e a violência sepultam quaisquer pretensões fáticas de se afirmar 
a existência plena de democracia e vigência de um Estado de Direito. A efetivação de direitos 
humanos e fundamentais, a participação política e a garantia de vida digna seguem sendo uma 
utopia para a maior parte da população. O sistema capitalista assume, no Sul Global, contornos 
específicos, complexos e meticulosos, os quais são densamente orquestrados por relações 
econômicas assimétricas de dependência diante do mercado global e manutenção do Consen-
so das Commodities através do neoextrativismo desenvolvimentista. A pressão sobre recursos 
naturais e o incurso transnacional em territórios e ecossistemas de relevante importância eco-
lógica assumem proporções estratosféricas e comprometem a vida de diversas populações, 
usurpando terras tradicionais e solidificando interesses escusos à coletividade. 

O modelo produção vigente, através de todas suas matizes e formas de consolida-
ção, expansão e exploração, leva a humanidade em direção a um colapso climático sem 

5 Conforme propugnado pelo movimento por justiça ambiental, populações marginalizadas e empobrecidas 
são as principais e mais diretas vítimas dos impactos negativos provenientes do progresso destrutivo 
fundado na expansão do capital. Nesse sentido, são essas mesmas populações – majoritariamente 
componentes da classe trabalhadora, negras, indígenas, mulheres e habitantes de países periféricos – 
aquelas mais propensas a sofrer os efeitos das mudanças climáticas, uma vez que detém infraestrutura 
brutalmente inferior e habitam áreas mais precárias. Inobstante, em momentos de crise, as elites e 
classes mais abastadas são responsáveis por monetizar recursos e insumos básicos, dificultando o 
acesso, aumentando a inflação e alargando o abismo social entre ricos e pobres, como bem demonstrou 
a pandemia de COVID-19 e o aumento do preço dos alimentos, o que agravou a fome e a miséria.
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precedentes. Registraram-se dados científicos sólidos que apontam para a urgente necessi-
dade de limitar o aquecimento global abaixo do 1.5 °C (IPCC, 2018), sob pena de se chegar 
a um trágico cenário de subsequentes crises, incluindo escassez de comida, calor extremo, 
doenças severas, aumento do nível dos oceanos e submersão de países inteiros. A vida 
humana está em risco. Todavia, a vida de determinados estratos sociais demonstra-se ainda 
mais ameaçada em razão da desigualdade que já lhes acomete e que, inevitavelmente, ma-
nifestar-se-ia em momentos de luta pela sobrevivência e adaptação às mudanças climáticas.

Diante da necessidade de reformulação do sistema vigente – considerando o cená-
rio de crise climática e o aprofundamento de desigualdades socioambientais –, bem como 
da consequente estruturação de rotas comprometidas com projetos de sociedades ecolo-
gicamente e popularmente centradas, impõe-se destacar que as manifestações da força 
estudantil, enquanto potentes mecanismos de transformação social, assumem relevância 
que não pode ser ignorada. A atuação do movimento estudantil pode revestir-se de cará-
ter revolucionário, o qual se consolida de forma lenta, sendo conduzido através de etapas 
sucessivas e um encadeamento responsável por reforçar a contestação social e, por sua 
vez, convulsionar o debate público (FORACCHI, 1972), momentos nos quais se favorece o 
repensar e o reimaginar de novas possibilidades e visões de mundo. Ademais, incumbe à 
juventude e às/aos estudantes, elaborar, através das ciências – humanas, sociais, naturais, 
exatas –, alternativas, direções, projetos e novas possibilidades que podem se corporificar 
sobretudo no interior das universidades, as quais são responsáveis por grande parte da 
produção de conhecimento, ciência e tecnologia.

A acepção aqui defendida corporifica-se através da leitura de que os caminhos polí-
ticos contemporâneos exigem uma postura capaz de agregar questionamentos compromis-
sados com a superação da crise socioecológica vivenciada pela humanidade e sentida de 
forma mais intensa pelas populações mais vulneráveis, sobretudo localizadas nas periferias 
globais. Nesta senda, cristalino se torna o diálogo entre as forças universitárias protagoni-
zadas pela juventude – tipicamente contestadora e vanguardista – e o movimento socioam-
bientalista, bem como sua respectiva potencialidade como motor primordial para as referidas 
mudanças. 

Tal processo, que assume caráter essencialmente contra-hegemônico, é responsá-
vel por um permanente estágio de disrupção e construção de alternativas corolárias de um 
destino social divergente dos padrões que vigoram e, nesse sentido, permite-nos afirmar que 
a inflexão do movimento estudantil em direção a soluções orientadas pela justiça socioam-
biental é possível e, mais que isso, são esperadas. Consubstancia-se, nesta senda, diante da 
cristalina possibilidade de exercício do poder estudantil de forma politicamente engajada e 
ideologicamente comprometida, a existência de uma especial responsabilidade concernente 
ao futuro de toda a humanidade e à concretização fática de justiça para populações que 
jamais a experimentaram, superando o desenvolvimentismo e criando alternativas popular-
mente centradas.
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RESUMO
Este trabalho se interessa por investigar caminhos que possam favorecer a justiça socioambien-
tal em instrumentos econômicos voltados à conservação do meio ambiente com enfoque no 
Mercado de Carbono e no Acesso e Repartição de Benefícios (ARB) derivados da exploração 
econômica da biodiversidade. Para tanto, por meio do método dedutivo, realizou-se uma pesquisa 
documental para descrever o conceito de justiça socioambiental e a abordagem da economia 
ecológica, visando estabelecer uma convergência entre si. Além disso, a pesquisa documental 
também foi empregada consistindo na análise das regulamentações sobre o mercado de carbono 
e o ARB para evidenciar a necessidade da busca por abordagens que aprimorem os referidos 
instrumentos econômicos em prol da justiça socioambiental. Constatou-se que a abordagem da 
economia ecológica possibilita a recepção de debates envolvendo conceito de justiça socioam-
biental, pois se trata de um campo de estudo interdisciplinar sobre a relação natureza-economia 
e que busca incorporar a diversidade de valores presentes na interação cultura-natureza. Assim, 
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uma reconfiguração desses instrumentos econômicos pela economia ecológica contribuiria para 
a integração de abordagens pluralistas que recepcionem outras visões de mundo sobre as rela-
ções homem-natureza e os sistemas de conhecimento na tentativa de se atingir os objetivos da 
sustentabilidade e da justiça socioambiental.

Palavras-chave: economia ecológica; mercado de carbono; acesso e repartição de benefícios. 

ABSTRACT
This paper aims to investigate pathways to promoting socio-environmental justice in economic 
instruments for environmental conservation with a focus on the Carbon Market and Access and 
Benefit Sharing (ABS) derived from the economic exploitation of biodiversity. To this end, through 
the deductive method, documentary research was carried out to describe the concept of so-
cio-environmental justice and the ecological economics approach, aiming to establish a con-
vergence with each other. In addition, documentary research was also employed, consisting of 
an analysis of the regulations on the carbon market and ABS to highlight the need to search for 
approaches that promote of socio-environmental justice in these economic instruments. We fou-
nd that the ecological economics approach allows the reception of debates involving the concept 
of socio-environmental justice, as it is an interdisciplinary field focused on the nature-economy 
relationship and which seeks to incorporate the diversity of values present in the culture-nature 
interaction. Thus, a reconfiguration of these economic instruments by the ecological economics 
would contribute to the integration of pluralist approaches that embrace other world views on 
human-nature relations and knowledge systems in an attempt to achieve the objectives of sustai-
nability and socio-environmental justice.

Keywords: ecological economics; carbon market; access and benefit sharing.

INTRODUÇÃO

Diversos estudos evidenciam o importante papel dos povos e comunidades tradicio-
nais para a conservação da diversidade biológica (DIEGUES et al., 2000; PEREIRA; DIEGUES, 
2010), para a estocagem de carbono (MMA, 2014), para descoberta de novos fármacos 
(EFFERTH et al., 2016; FENWICK, 1998), para a gestão dos recursos naturais (DE FREITAS; 
TAGLIANI, 2009; TEIXEIRA et al., 2013), entre outras contribuições práticas relevantes à con-
servação da natureza (BERKES; FOLKE; GADGIL, 1994). Mas, no Brasil, o reconhecimento 
do protagonismo dos povos e comunidades tradicionais na proteção e gestão ambiental 
somente se iniciou a partir da segunda metade dos anos 1980, com o movimento do so-
cioambientalismo (SANTILLI, 2005).

A partir deste movimento, estruturaram-se novos direitos ancorados na perspectiva de 
que “as políticas públicas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade política se in-
cluíssem as comunidades locais e promovessem uma repartição socialmente justa e equitativa 
dos benefícios derivados da exploração dos recursos naturais” (SANTILLI, 2005, p. 35). Da 
conexão do socioambientalismo com o movimento de justiça ambiental originado nos Estados 
Unidos, emergiu-se o conceito de justiça socioambiental como um espaço no qual os debates 
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se ocupam, particularmente, dos conflitos sociais, ambientais e culturais de uma categoria es-
pecífica de grupos atingidos que são os povos e comunidades tradicionais (MOREIRA, 2017).

Na década de 1980, nota-se o início da construção de um novo paradigma de desen-
volvimento que vai além da sustentabilidade ambiental estrita para abarcar também objetivos 
como a redução da pobreza e desigualdades sociais e promoção de valores como justiça 
social e equidade, que seriam propiciados por meio da inclusão das comunidades locais 
nas políticas ambientais (SANTILLI, 2005). O marco da aceitação desse paradigma em nível 
global se deu com a Conferência Rio-92 (SANTILLI, 2005), a partir da qual povos e comu-
nidades tradicionais passaram a ser alcançados pelas estratégias internacionais e nacionais 
voltadas às mudanças climáticas e à conservação da diversidade biológica.

Assim, os instrumentos de políticas públicas ambientais são desafiados a concreti-
zar esse paradigma, requerendo reconfigurações no sentido de recepcionar a perspectiva de 
territorialidade desses grupos sociais, as suas práticas de gestão de seus territórios e dos 
recursos naturais neles presentes (FERREIRA et al., 2019), as suas necessidades locais e 
as suas percepções sobre a natureza (BARLOW et al., 2018). Neste trabalho, essa análise 
se dará no entorno de dois instrumentos econômicos: o mercado de carbono, criado após 
a Convenção Quadro das Nações Unidades sobre Mudanças Climática (CQNUMC) pelo Pro-
tocolo de Kyoto em 1997; e o Acesso e Repartição de Benefícios (ARB) da exploração da 
biodiversidade, cujo primeiro acordo internacional a prevê-lo foi a Convenção da Diversidade 
Biológica – CDB (FAO, 2019).

A fim de investigar caminhos que possam favorecer a justiça socioambiental nos 
referidos instrumentos econômicos, este trabalho buscará estabelecer um diálogo com a 
economia ecológica. Isto porque ela se trata de um campo de estudo transdisciplinar (DALY; 
FARLEY, 2016; MARTINEZ-ALIER, 2015) que reconhece o processo econômico como um 
subsistema aberto inserido no ecossistema global e por este limitado (CAVALCANTI, 2004), 
o que exige repensar o sistema econômico com vista a garantir a resiliência dos sistemas 
ecológico, social e econômico (FARLEY; VOINOV, 2016).

Este trabalho é conduzido pelo método dedutivo de abordagem da investigação, em-
pregando-se a pesquisa documental e bibliográfica (PRODANOV; FREITAS, 2013), pois o 
estudo apoia-se em revisão de literatura para analisar e discutir as legislações relacionadas 
aos instrumentos econômicos em foco e os conceitos envolvidos na temática como o de 
justiça socioambiental e economia ecológica.

Assim, além desta introdução e das considerações finais, o trabalho contém mais 
três partes. A seção seguinte evidenciará os limites do mercado de carbono e do ARB para 
a concretização da justiça socioambiental, o que indica a necessidade de se repensar o mo-
delo de desenvolvimento que subsidia esses instrumentos econômicos. Em seguida, será 
apresentada a proposta da economia ecológica, estabelecendo a sua conexão com o con-
ceito de justiça socioambiental. A penúltima subseção, por fim, elencará as contribuições da 
economia ecológica para uma reconfiguração dos instrumentos mercado de carbono e ARB 
em favor da concretização da justiça socioambiental.
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2 AS LIMITAÇÕES DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 
À LUZ DA JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL 

O surgimento do conceito de justiça socioambiental tem raízes no movimento es-
tadunidense de justiça ambiental (MOREIRA, 2017), o qual emergiu em meados dos anos 
1980 (ACSELRAD, 2010), tendo por característica a luta contra o racismo ambiental local em 
que se denunciava a existência de uma concentração dos impactos ambientais nos bairros 
predominantemente pobres ou com minorias raciais (MARTÍNEZ-ALIER, 2011). O movimen-
to estadunidense possuía vínculos estreitos com o movimento dos direitos civis de Martin 
Luther King da década de sessenta (MARTÍNEZ-ALIER, 2011), e acusava que essa “lógica 
socioterritorial torna desiguais as condições sociais de exercício dos direitos (ACSELRAD, 
2010, p. 111)”.

No Brasil, o movimento de justiça ambiental ganhou características próprias, indo 
além das questões de racismo ambiental que fundara o movimento estadunidense. Acserald 
(2010, p. 114) caracteriza as lutas brasileiras de justiça ambiental como:

(...) a defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos – comunidades tradi-
cionais situadas na fronteira da expansão das atividades capitalistas e de mercado; a 
defesa dos direitos a uma proteção ambiental equânime contra a segregação socioter-
ritorial e a desigualdade ambiental promovidas pelo mercado; a defesa dos direitos de 
acesso equânime aos recursos ambientais, contra a concentração das terras férteis, 
das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses econômicos fortes no mercado.

Dessa forma, os movimentos brasileiros de justiça ambiental combinam, estrategi-
camente, justiça social com proteção ambiental embasando-se na premissa de que a pro-
teção dos mais fracos é o ponto de partida para frear a degradação ambiental e sugerindo 
que “a condição de destituição de certos grupos sociais é um elemento-chave a favorecer a 
rentabilização de investimentos em processos poluentes e perigosos” (ACSERALD, 2010, p. 
115). Porém, apenas a partir da segunda metade dos anos 1980 que se evidencia, no Brasil, 
o início da valorização de uma parcela específica desses grupos sociais mais fracos como 
protagonistas do processo democrático e da gestão ambiental: os povos e comunidades 
tradicionais (SANTILLI, 2005).

Essa articulação entre o movimento social e ambiental voltada a “promover e valori-
zar a diversidade cultural e a consolidação do processo democrático com ampla participação 
social na gestão ambiental” configura o movimento socioambiental, que é reconhecido como 
estruturador de novos direitos no Brasil, tendo sido consolidado nos anos 1990, especial-
mente, após a Rio-92 (SANTILLI, 2005, p. 14). O alinhamento da justiça ambiental com o 
socioambientalismo deu bases para o desdobramento de um campo de debate denominado 
de justiça socioambiental, cujo objeto específico de análise são os conflitos socioambientais 
e os atores centrais são os povos e comunidades tradicionais (MOREIRA, 2017).
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Entende-se por conflitos socioambientais aqueles “conflitos sociais, ambientais e 
culturais de atores determinados, tais como povos indígenas, comunidades tradicionais, ex-
trativistas, camponeses, dentre outros grupos de atuação coletiva e local” (MOREIRA, 2017, 
p. 13). Esses conflitos surgem da busca pela afirmação dos “novos direitos” que emergem 
da interação entre as agendas sociais, ambientais e culturais, tratando-se, pois, de direitos 
como os “territoriais, o respeito à diversidade cultural e identidade, a proteção aos modos 
de vida dos povos e comunidades tradicionais, o de defesa dos conhecimentos tradicionais” 
(MOREIRA, 2007, p. 19).

No debate sobre biodiversidade e mudanças climáticas, os discursos públicos atri-
buem aos povos e comunidades tradicionais o papel de “atores fundamentais para que a 
floresta continue sendo um grande armazém de carbono” (SAMPAIO; WORTMANN, 2014, p. 
77), e os reconhecem como detentores de “conhecimentos importantes sobre o ambiente 
natural e sobre os meios de utilizá-los” (SANTILLI, 2005, p. 36), justificando sua integração 
como partes legitimamente interessadas e ativas nas políticas públicas ambientais. Nesse 
contexto, este trabalho passará a analisar, crítica e respectivamente, dois instrumentos eco-
nômicos à luz da justiça socioambiental, quais sejam: o mercado de carbono e o mecanismo 
de acesso e repartição de benefícios da exploração da biodiversidade, no sentido de eviden-
ciar suas limitações.

O mercado de carbono se configura como um mercado de compra e venda de li-
cenças para emissões ou reduções de emissões, que são ou distribuídas por um órgão 
regulador ou geradas por projetos que fazem a redução de emissões dos GEEs (PETERS-S-
TANLEY; YIN, 2013). Como forma de desenvolvimento do mercado de carbono, o Protocolo 
de Kyoto criou três instrumentos denominados “instrumentos de flexibilização”. Trata-se da 
implementação conjunta, do comércio de emissões e do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), sendo o MDL o instrumento que permite que o Brasil negocie suas licenças de 
redução de emissão (CGEE, 2010).

A implementação conjunta e o comércio de emissões são instrumentos que envol-
vem somente os países do Anexo I, os países desenvolvidos. São instrumentos a partir dos 
quais os países, por sua própria iniciativa, cumprem com as metas de redução do Protocolo. 
Já o MDL é um instrumento que permite que as reduções ocorram em diferentes países e 
projetos, inclusive naqueles países que não compõem o Anexo I do Protocolo, como é o 
caso do Brasil. Por este mecanismo os países desenvolvidos podem realizar negociações de 
reduções certificadas de emissões (RCE) com os países não Anexo I, ao invés de realizar a 
própria redução de emissões, o que demonstra a cooperação internacional no cumprimento 
de transferência de recursos financeiros que visam auxiliar a implementação de programas 
de redução de emissões nos países que não se encontram elencados no Anexo I.

Este mercado ganha duas perspectivas, dividindo-se em dois tipos: regulado (Kyo-
to-compliance) e voluntário (Não Kyoto-compliance). No mercado regulado os créditos são 
negociados com o objetivo de abater as metas de reduções de acordo com as regaras de 
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Kyoto, já no mercado voluntário as metas abatidas são por parte voluntária das empresas e 
governos, (SILVA; ROCHA FREIRA; BASSETO, 2012, p. 11).

Porém, a literatura científica tem apontado diversos entraves na aplicação desse 
instrumento para que se conduza à redução de desigualdades, à ampla participação e até 
mesmo à redução de emissão de gases do efeito estufa e à conservação da biodiversidade. 
Aponta-se que há falta de representatividade dos povos e comunidades tradicionais nessas 
arenas de negociação, o que pode ocasionar consequências negativas aos direitos desses 
grupos sociais como a “expulsão de comunidades das florestas para que outros grupos se 
apropriem” e se beneficiem (BRITO, 2009, p. 9). E, para que as estratégias de conservação 
não venham a exacerbar as desigualdades já existentes, deve-se proporcionar a mais ampla 
participação, pois somente como o apoio de uma série de atores é possível alcançar uma 
gestão mais sustentável (BARLOW et al., 2018).

Outra crítica que também é feita às estratégias de conservação focadas apenas em 
estocar é no sentido de que elas têm se mostrado insuficientes para garantir a proteção da 
biodiversidade (FERREIRA et al., 2018). Além disso, aponta-se uma falha na própria verifica-
ção sobre a efetiva redução, ou seja, a adicionalidade, cuja aferição é desafiante “devido à 
dificuldade de se mensurar os estoques de carbono” (MOTTA et al., 2011, p. 187).

Além disso, em que pese o desmatamento em seus territórios seja menor do que 
em áreas com usos diversos de uma mesma região, povos e comunidades tradicionais 
destacam-se como “os atores mais atingidos por efeitos indiretos da mudança do clima, 
tais como secas prolongadas, incêndios florestais, pragas e doenças” (MMA, 2014, p. 1). 
Mas, como uma forma de delinear eficientemente as ações de combate às mudanças climá-
ticas e garantir o cobeneficiamento desses grupos sociais mais atingidos, o instrumento de 
REDD+ no Brasil tem buscado promover uma troca de visões e experiências entre os atores 
envolvidos, bem como concretizar a interface com as políticas de povos e comunidades 
tradicionais (MMA, 2014).

No que tange ao instrumento de ARB, diversas limitações têm sido levantadas pela 
literatura científica em relação à afirmação dos direitos dos povos e comunidades tradicio-
nais, especialmente, no que consiste ao uso de seus conhecimentos (DIAS, 2018; MENDES; 
OLIVEIRA; PINHEIRO, 2015; MIRANDA, 2017; MOREIRA; CONDE, 2017; MOREIRA; PORRO; 
SILVA, 2017; OLIVEIRA, 2016; SEGUNDO et al., 2018). Os conhecimentos tradicionais são 
um atributo de sociedades com histórica continuidade em práticas de uso de recursos (BER-
KES; FOLKE; GADGIL, 1994). Eles derivam de entendimentos de longo prazo das relações 
dinâmicas entre as culturas humanas e o meio ambiente (GÓMEZ-BAGGETHUN et al., 2012), 
constituindo a cultura de certos grupos sociais e sendo uma construção coletiva (BERTOLDI, 
2014; FINETTI, 2011), atrelados ao seu patrimônio cultural imaterial (BURELLI, 2014).

Tais características do conhecimento tradicional permite integrá-lo como um objeto 
de interesse dos debates sobre justiça socioambiental. Isto porque os conflitos originados 
da disputa pelo seu uso por outros interessados além de seus detentores, consequente-
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mente, envolverão lutas por “direitos territoriais, respeito à diversidade cultural e identidade, 
proteção aos modos de vida”, configurando-os como conflitos socioambientais tais como 
definidos por Moreira (2017, p. 19).

Na regulamentação do conhecimento tradicionais pelo instrumento de ARB, perce-
be-se uma debilidade na afirmação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. A 
forma como o reconhecimento e a valorização do papel dos conhecimentos tradicionais para 
a conservação e uso sustentável da biodiversidade foram regulamentados no instrumento de 
ARB não favorece a justiça socioambiental. Exemplos desse contexto são as hipóteses de 
desobrigação da obtenção do consentimento prévio informado, como a desconsideração da 
existência do conhecimento tradicional intrínseco ao patrimônio genético quando se previu a 
possibilidade de acesso e uso apenas deste último e a previsão do “conhecimento tradicional 
associado de origem não identificável” (MOREIRA; PORRO; SILVA, 2017; VASCONCELOS et 
al., 2016).

Notam-se ainda diversas situações de desobrigação de repartir (MOREIRA; PORRO; 
SILVA, 2017; OLIVEIRA, 2016) e a impossibilidade de cumulação dessa obrigação “quando 
um produto acabado ou material reprodutivo for resultado de vários acessos distintos”, con-
dicionou-se a repartição à efetiva exploração econômica, limitando-a a um percentual máxi-
mo de 1 % da renda anual líquida (MOREIRA; PORRO; SILVA, p. 71). Há também indícios de 
um insignificativo beneficiamento indireto dos demais detentores de conhecimento tradicio-
nal via Fundo Nacional para Repartição de Benefícios – FNRB (FERREIRA; TUPIASSU, 2020). 

As estratégias conservacionistas do mercado de carbono e do ARB evidenciam a 
necessidade de se repensá-los de modo a afirmar os direitos dos povos e comunidades 
tradicionais, e de desestimularem um aumento de desigualdades profundamente enraizadas 
(CASTRO, 2012). Para isso, faz-se necessário que tais instrumentos busquem atender às 
necessidades locais e às percepções dos valores ambientais dos povos e comunidades 
tradicionais, além de concretizar o reconhecimento de tais coletividades como gestores e 
recepcionar as suas percepções sobre a natureza (BARLOW et al., 2018).

3 ESTABELECENDO PONTES ENTRE A ECONOMIA ECO-
LÓGICA E A JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

Nas primeiras contribuições à teoria econômica para a consideração das problemá-
ticas ambientais e sociais, essas questões eram tratadas como secundárias, como externas 
ao sistema econômico, mas corrigíveis por meio de métodos de internalização no sistema 
de preços (CAVALCANTI, 2010). A primeira abordagem de tratamento dos custos das ati-
vidades econômicas sobre terceiros (externalidades) foi a de Pigou (1925), que sugeriu a 
internalização desses custos por meio de tributos incidentes sobre cada unidade produzida 
(CANÉPA, 2010). Outra proposta foi a de Coase (1960) para o qual o alcance de um nível 
ótimo de externalidades se daria por meio da negociação entre os usuários sobre a internali-
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zação, bastando atribuir direitos de propriedade aos bens a fim de possibilitar tais transações 
(JODAS; DERANI, 2015).

No entanto, tais abordagens neoclássicas (VEIGA NETO; MAY, 2010) passaram a ser 
vistas como limitadas para lidar com a interação dinâmica e coevolutiva existente na rela-
ção entre atividades humanas e a natureza (CAVALCANTI, 2010) e a diversidade de valores 
presentes nessa interação (PASCUAL et al., 2017). Critica-se também a despolitização dos 
problemas ambientais que a abordagem neoclássica promove quando suas estratégias de 
internalização dos custos sociais e ambientais desconsideram a “estruturação política e 
econômica dos poderes em campo” (BENJAMINSEN; SVARSTAD, 2009).

Embora haja diversos críticos do modelo econômico convencional de várias áreas 
do conhecimento, como listam Cavalcanti (2010) e Martinez-Alier (2015), aqueles que for-
maram a base para a economia ecológica foram Kapp (1970), Georgescu-Roegen (1971) e 
Herman Daly (1991), (SPASH, 2011). O primeiro concluiu que o tratamento da degradação 
ambiental e dos custos sociais como “externalidade”, tal como conceituado por Marshall, é 
falho por não conseguir explicar nem enxergar a complexidade e a pluralidade de fatores en-
volvidos nas interdependências que dão origem aos fenômenos da degradação ambiental e 
dos custos sociais, significando que tais fenômenos são percebidos como apenas pequenos 
efeitos sobre o ambiente natural e social ocorrendo fora do sistema econômico perfeitamen-
te eficiente (KAPP, 1970).

Georgescu-Roegen (1971), considerado o alicerce da economia ecológica (CAVAL-
CANTI, 2010), demonstrou a importância da lei da entropia para o processo econômico, 
indicando que o crescimento econômico era inviável no longo prazo. Acselrad (2010, p. 108) 
relata ainda que Georgescu-Roegen também chamava a atenção sobre a necessidade de os 
debates econômicos não se limitarem à razão utilitária da apropriação de matéria e energia, 
mas também questionar “a qualidade das relações sociais que fundam os usos sociais do 
planeta”.

Herman Daly (1991), reconhecido mundialmente como o maior nome da economia 
ecológica na última década (CAVALCANTI, 2010), explorou o processo econômico pelas 
lentes da termodinâmica e sugeriu que a melhor opção em face das leis de entropia e críticas 
ao crescimento era uma economia de estado estacionário. Ademais, este autor reformulou 
a visão da economia como uma “ciência da vida” (DALY, 1968), o que deu base para uma 
mudança no foco de estudo das ciências econômicas. Passa-se da análise da produção e 
do consumo baseados no mercado para a análise dos sistemas ecológicos e econômicos 
interdependentes e sua coevolução ao longo do tempo (COSTANZA, 2020).

A economia ecológica, então, constituiu-se como um campo transdisciplinar de 
estudo nos fins da década de 1980 (MARTINEZ-ALIER, 2015). Ela abarca elementos de 
economia, ecologia, termodinâmica, ética e uma série de outras ciências naturais e sociais 
para tentar fornecer uma perspectiva integrada e biofísica das interações ambientais e eco-
nômicas (VAN DEN BERGH, 2001). Sua ideia central é que a economia é um subsistema in-
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serido no ecossistema global que impõe limites ao seu crescimento físico (VAN DEN BERGH, 
2001). Com isso, seu escopo é estudar a relação entre os sistemas econômico e o ecológico 
no sentido de investigar como viver de forma sustentável dentro dos limites do ecossistema 
global, incluindo reflexões sobre as relações entre a natureza e os seres humanos (SILVA; 
TEIXEIRA, 2011).

Pela economia ecológica, propõe-se uma priorização da escala sustentável, seguida 
da justiça na distribuição da riqueza e, por último, a eficiente alocação dos recursos, sendo 
importante notar que os dois primeiros itens são também efeitos de decisões políticas, e não 
estão atrelados somente à ação dos mecanismos de mercado (ENRÍQUEZ, 2008). Dentre 
essas três metas básicas, a distribuição justa de riqueza e renda é a que requererá uma 
limitação das desigualdades impostas pelo mercado (DALY; FARLEY, 2004). 

Ao abrir espaço para análises da relação economia e meio ambiente que vão além de 
aspectos monetários, a abordagem da economia ecológica favorece uma aproximação com 
o debate de justiça socioambiental. Pode-se indicar como uma ponte para estabelecer esse 
diálogo o trabalho de Martínez-Alier (2011) que construiu uma conexão entre a economia 
ecológica e a ecologia política ao estudar os “conflitos ecológicos distributivos numa econo-
mia, ecologicamente cada vez menos sustentável” (MARTÍN; LARSIMONT, 2014), criticando 
que os economistas neoclássicos tendem a “camuflar os conflitos ecológicos ao empregar 
palavras como externalidades e falhas de mercado” (MARTÍNEZ-ALIER, 2011).

A abordagem da economia ecológica, assim, ao possibilitar a recepção do conceito 
de justiça socioambiental, pode aprimorar-se no sentido de passar a considerar a afirmação 
dos direitos dos povos e comunidades tradicionais quando da sua busca por caminhos para 
alcançar as suas metas básicas.

4 RECONFIGURAÇÃO DO MERCADO DE CARBONO E 
DO ARB PELA ECONOMIA ECOLÓGICA

A partir das premissas da economia ecológica, é possível identificar estratégias de 
aprimoramento do mercado de carbono e do ARB para oportunizar uma maior abertura à 
concretização de uma justiça socioambiental. De forma prática, os instrumentos de política 
pública ambiental são desafiados a integrar abordagens pluralistas que abracem, explicita-
mente, outras visões de mundo sobre as relações homem-natureza e os sistemas de conhe-
cimento na tentativa de se atingir os objetivos da sustentabilidade, em especial, os objetivos 
sociais (PASCUAL et al., 2017).

Para se promover uma avaliação e valoração plural, indica-se que tais instrumentos 
incorporem a aplicação de métodos de avaliação heterogêneos que integrem os domínios 
biofísico, econômico e sociocultural; de processos participativos transparentes; de análi-
se de decisão multicritérios como um método para abraçar, combinar e estruturar simulta-
neamente uma diversidade de informações muitas vezes incomensuráveis; de abordagens 
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narrativas como ferramenta de comunicação a fim de favorecer a experiência dentro de 
diferentes sistemas culturais; de avaliação deliberativa para que valores sejam descobertos, 
construídos e refletidos em um diálogo/negociação entre as partes interessadas (PASCUAL 
et al., 2017). 

Em especial ao ARB, seria necessário condicionar o financiamento de ações, ativi-
dades e projetos do FNRB ao envolvimento de abordagens de bottom-up, ou seja, baseadas 
no gerenciamento pelos detentores do conhecimento tradicional, contribuindo para a con-
cretização de seu reconhecimento como administradores e englobando a recepção de suas 
percepções sobre a natureza (BARLOW et al., 2018). Embora seja uma proposta desafiadora 
por envolver a complexidade dos contextos locais, essa medida poderia contribuir para a 
diminuição das disparidades socioeconômicas entre as regiões brasileiras, respeitando as 
aptidões econômicas locais e as comunidades locais envolvidas. Uma experiência nesse 
sentido já é praticada no Canadá em que as comunidades locais publicam planos anuais indi-
cando as suas prioridades em termos de pesquisa para que projetos possam ser elaborados 
a partir deles (BURELLI, 2018).

No Mercado de Carbono é mister a tomada de consciência quanto às atividades 
que reduzem emissões e são realizadas por povos e comunidades tradicionais, sobretudo 
as relacionadas aos créditos de carbono florestais, tendo em vista que estes exercem em 
sua atividade habitual a promoção de atividades de forma a preservar os recursos naturais, 
sendo os principais atores na proteção deste carbono (SAMPAIO; WORTMANN, 2014). 

Vislumbra-se que, com a incorporação da economia ecológica nos instrumentos 
econômicos, tenta-se lidar com os desafios da valorização do conhecimento e das práticas 
dos povos e comunidades tradicionais na operacionalização de tais instrumentos. A econo-
mia ecológica mostra-se como um terreno fértil para a promoção da justiça socioambiental 
ao oportunizar a incorporação das percepções e das atividades locais e costumeiras dos 
povos e comunidades tradicionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A emergência do conceito de justiça socioambiental no Brasil foi fundamental para 
oportunizar um espaço de debates sobre conflitos sociais, ambientais e culturais em que 
povos e comunidades tradicionais são atingidos. Porém, as primeiras contribuições à teoria 
econômica sobre as problemáticas ambientais e sociais se pautavam em métodos apolíticos 
de internalização desses custos no sistema de preços, que trouxeram diversas consequên-
cias sociais, sobretudo ao meio ambiente e sua relação com o homem. 

Diante disso, vislumbrou-se a necessidade de uma perspectiva integrada e biofísica 
das interações ambientais e econômicas, característica da economia ecológica. A aborda-
gem da economia ecológica, assim, possibilita a recepção do conceito de justiça socioam-
biental, podendo aprimorar-se no sentido de passar a considerar a afirmação dos direitos 
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dos povos e comunidades tradicionais quando da sua busca por caminhos para alcançar as 
suas metas básicas.

A partir das premissas da economia ecológica, foi possível identificar estratégias de 
aprimoramento do mercado de carbono e do ARB para oportunizar uma maior abertura à con-
cretização de uma justiça socioambiental. De forma prática, os instrumentos de política pública 
ambiental são desafiados a integrar abordagens pluralistas que abracem, explicitamente, outras 
visões de mundo sobre as relações homem-natureza e os sistemas de conhecimento na tenta-
tiva de se atingir os objetivos da sustentabilidade, em especial, os objetivos sociais.

No que diz respeito ao ARB, seria necessário condicionar o financiamento de ações, 
atividades e projetos do FNRB ao envolvimento de abordagens de bottom-up, ou seja, ba-
seadas no gerenciamento pelos detentores do conhecimento tradicional. Já ao mercado de 
carbono, faz-se necessário considerar os povos e comunidades tradicionais como principais 
atores na proteção do carbono para a política de redução de emissões. Diante de todos os 
projetos que o engloba, seja em nível regulado ou voluntário, deve-se priorizar a perspectiva 
de povos e comunidades tradicionais. 

Assim, para a promoção de uma justiça socioambiental, a economia ecológica mos-
tra-se como um campo de estudo aberto para se repensar os instrumentos econômicos 
no sentido de incorporar a priorização dos saberes e práticas dos povos e comunidades 
tradicionais, respeitando seus costumes e territorialidades. 
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RESUMO
O mundo globalizado, com intensa expansão capitalista, tem demandado progressivamente no-
vas fontes de energia. A intensificação de projetos de hidrelétricas evidencia a busca por uma 
energia aparentemente limpa e economicamente viável. A exploração de recursos naturais para 
o desenvolvimento de tais projetos, no entanto, apresenta consequências negativas expressivas 
em seu molde atual, em especial com relação aos modos de vida dos povos tradicionais. A partir 
dos casos paradigmáticos da construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte, no Pará, Brasil, 
e da implementação do James Bay Project, em Quebec, Canadá, busca-se analisar os impactos 
socioambientais causados por esses empreendimentos. O estudo dos casos revela um modelo de 
desenvolvimento que explora intensamente os recursos naturais. A lógica dessa exploração per-
passa o paradigma da adequação ambiental, em que os projetos de desenvolvimento apresentam 
medidas mitigadoras e compensatórias que não os inviabilizam – adequando o meio ambiente 
aos seus interesses econômicos. Em seguida, utilizando-se o referencial teórico do colonialismo 
interno, esta pesquisa evidencia as relações profundamente desiguais estabelecidas nesses con-
flitos. Ainda, por meio da literatura comparada, o presente artigo examina a (não) participação dos 
povos tradicionais, diretamente afetados pela implementação dos projetos e suas consequências, 
nas arenas de debate. Tem-se que os direitos à consulta prévia e ao consentimento prévio, livre e 
informado se mostram como um dos pilares da justiça socioambiental, essencial no contexto da 
construção de hidrelétricas. Todavia, é inequívoco que estes direitos não somente foram violados 
nos casos em questão como continuam sendo violados constantemente em novas construções, 
perpetradas por velhas relações coloniais.

Palavras-chave: james bay project; justiça socioambiental; povos tradicionais; usina hidrelétrica 
belo monte.

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), e-mail: leticiacperroni@gmail.com
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ABSTRACT
The globalized world, with the intense capitalist expansion, is increasingly demanding new sour-
ces of energy. The intensification of hydroelectric projects puts in evidence the search for an 
apparently clean and economically viable source of energy. The exploitation of natural resources 
to the development of such projects, however, present significant negative consequences in its 
current format, especially in relation to the ways of life of traditional peoples. Based on the pa-
radigmatic cases of the construction of the Belo Monte Hydroelectric, in Pará, Brazil, and the 
implementation of the James Bay Project, in Quebec, Canada, we seek to analyze the socio-en-
vironmental impacts caused by these projects. The case study reveals a development model that 
intensively exploits natural resources. The logic of this exploitation runs through the paradigm of 
environmental adequacy, in which development projects present mitigating and compensatory 
measures that do not make them unfeasible – adapting the environment to their economic inte-
rests. Then, using the theoretical framework of internal colonialism, this research highlights the 
profoundly unequal relationships established in these conflicts. Through the comparative literatu-
re, this article examines the (non) participation of traditional peoples, which are directly affected 
by the implementation of the projects and their consequences, in the arenas of debate. The rights 
to prior consultation and prior, free and informed consent are one of the pillars of socio-environ-
mental justice, essential in the context of the construction of hydroelectric plants. However, it is 
unequivocal that these rights were not only violated in the cases in question, but continue to be 
violated constantly in new constructions, perpetrated by old colonial relations.

Keywords: james bay project; socio-environmental justice; first nations; belo monte hydroelectric.

INTRODUÇÃO

Ao longo do tempo, a questão ambiental nos debates internacionais sobre desenvol-
vimento tem se mostrado presente de forma exponencial. Trata-se, pois, de um tema profun-
damente relevante para o mundo todo. As condições de existência de vida – humana, vegetal 
ou animal – no planeta estão conflitando diretamente com as formas de desenvolvimento e 
exploração dos recursos naturais. As consequências do aquecimento global, intensificadas 
pela produção de resíduos e gases poluentes, precisam ser debatidas e soluções devem ser 
pensadas.

Nesse cenário, a busca por fontes de geração de energia limpa tem se apresentado 
essencial à perspectiva de mudança. Uma fonte que tem tomado destaque nas últimas dé-
cadas é a energia hidrelétrica. Conforme dados do Hydropower Status Report (IHA, 2020), 
o mundo possui 1,308 GW de capacidade hidrelétrica instalada. O Brasil é o país com maior 
capacidade na América do Sul, sendo a segunda maior do mundo (109,058 MW). O Canadá, 
por sua vez, possui a segunda maior capacidade na América do Norte e Central, sendo a 
quarta maior do mundo (81,286 MW).

Todavia, apesar da geração de energia hidrelétrica ser comumente considerada lim-
pa, o processo de construção e implementação dos complexos e usinas, principalmente na 
construção de barragens, tem se mostrado profundamente oneroso ao meio ambiente e à 
população local. 
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A partir da análise comparada da literatura sobre os casos paradigmáticos da UHE 
Belo Monte, Pará, Brasil e do James Bay Project, Quebec, Canadá, busca-se compreender os 
processos de construção e implementação desses projetos de desenvolvimento, bem como 
discutir os impactos socioambientais causados por esses empreendimentos nos povos tra-
dicionais dessas regiões e a efetiva participação dos povos afetados.

Com base nesses desdobramentos, bem como da revisão bibliográfica sobre o mo-
delo de desenvolvimento atual, os fundamentos da justiça socioambiental e o direito dos 
povos tradicionais, visa-se assimilar os pontos de convergência entre os impactos socioam-
bientais das hidrelétricas e o modo de participação dos povos tradicionais no debate e na 
tomada de decisões.

Ainda, questiona-se de que modo esses empreendimentos representam o modelo de 
desenvolvimento dessas regiões. Esse modelo, notoriamente capitalista-exploratório, dita as 
relações estabelecidas entre os exploradores e os explorados. Parte-se da hipótese de que 
essas relações, evidenciadas pelos conflitos gerados nesse campo de poder, são expressões 
do colonialismo interno e se concretizam na lógica do paradigma da adequação ambiental.

Por fim, o presente estudo pretende contribuir para a discussão sobre justiça so-
cioambiental, e suas dimensões, no contexto da geração de energia hidrelétrica, em contato 
com a participação dos povos tradicionais nas decisões que afetam os seus modos de vida 
diretamente.

1 OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS HIDRELÉTRI-
CAS: UM ESTUDO DE CASOS

Cada vez mais tem se procurado, a nível global, alternativas de geração de energia 
“limpa”2. Isso pois, não é mais sustentável continuar dependendo da produção de combustí-
veis fósseis, notadamente prejudiciais ao meio ambiente. Nesse cenário, a fim de diversificar 
sua matriz energética, as hidrelétricas são uma fonte de geração de energia amplamente uti-
lizada por países com potencial hídrico expressivo. Ainda que, em um primeiro momento, os 
empreendimentos hidrelétricos pareçam a solução mais adequada, eles acarretam impactos 
socioambientais profundamente negativos que não podem ser desconsiderados – especial-
mente quando situados em territórios indígenas, eis que eles apresentam uma ameaça à 
sobrevivência dessas comunidades.

Philip M. Fearnside (2016) apresenta, em seus estudos sobre a indústria do alumí-
nio, alguns dos impactos das hidrelétricas na Amazônia. Segundo o autor, a inundação das 
terras resultam na perda delas e do que poderia ter sido produzido lá. Além da inundação de 
florestas, as barragens incitam o desmatamento em áreas vizinhas. Outro impacto relevante 

2 Utiliza-se no presente estudo a definição de Flávio Santana, exposta no site da EnerSolar (2019), sendo 
energia limpa aquela que não libera, ou pouco libera, resíduos ou gases poluentes (geradores do efeito 
estufa e do aquecimento global) durante o processo de produção ou consumo.
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é o deslocamento forçado das populações locais. Todavia, considerando que essa questão 
não acarreta maiores gastos ao orçamento, normalmente pouco se leva isso em conta na 
tomada de decisões. A migração dos peixes, tanto na subida quanto na descida, também é 
profundamente afetada, e até bloqueada, pelas barragens. Além disso, apesar do discurso, 
notadamente estratégico, de que as hidrelétricas são fontes de geração de energia limpa, as 
barragens emitem gases de efeito estufa – em especial o metano (CH4). Ainda, no caso da 
Amazônia, por estar situada nos trópicos úmidos, tende-se a emiti-lo mais do que em outras 
zonas.

Célio Bermann (2007), no texto “Impasses e controvérsias da hidreletricidade”, des-
taca, ainda, outros impactos ambientais:

Alteração do regime hidrológico, comprometendo as atividades a jusante do reser-
vatório; comprometimento da qualidade das águas, em razão do caráter lêntico do 
reservatório, dificultando a decomposição dos rejeitos e efluentes; assoreamento dos 
reservatórios, em virtude do descontrole no padrão de ocupação territorial nas ca-
beceiras dos reservatórios, submetidos a processos de desmatamento e retirada da 
mata ciliar; emissão de gases de efeito estufa, particularmente o metano, decorrente 
da decomposição da cobertura vegetal submersa definitivamente nos reservatórios; 
aumento do volume de água no reservatório formado, com conseqüente sobrepres-
são sobre o solo e subsolo pelo peso da massa de água represada, em áreas com 
condições geológicas desfavoráveis (por exemplo, terrenos cársticos), provocando 
sismos induzidos; problemas de saúde pública, pela formação dos remansos nos 
reservatórios e a decorrente proliferação de vetores transmissores de doenças en-
dêmicas; dificuldades para assegurar o uso múltiplo das águas, em razão do caráter 
histórico de priorização da geração elétrica em detrimento dos outros possíveis usos 
como irrigação, lazer, piscicultura, entre outros (p. 141).

Ademais, quanto aos impactos sociais, o autor defende que a implementação desses 
projetos desconsideram as populações tradicionais e o risco às suas condições de produção 
e reprodução social (BERMANN, 2007).

Portanto, a fim de compreender a participação – ou exclusão – dos povos tradicio-
nais na construção e implementação de hidrelétricas em território indígena, passa-se ao 
estudo dos casos paradigmáticos da UHE Belo Monte, no Brasil, e do James Bay Project, 
no Canadá.

1.1 Uhe Belo Monte, Pará, Brasil

A Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte é a maior usina hidrelétrica 100% brasilei-
ra, sendo a quarta maior do mundo – ficando atrás apenas da UHE Três Gargantas, China 
(22.500 MW), UHE Itaipu, Brasil e Paraguai (14.000 MW) e Xiluodu, China (13.860 MW) 
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– possuindo capacidade instalada de 11.233,1 MW (POWER TECHNOLOGY, 2021). Nesse 
sentido, ela é considerada a maior obra do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC)3.

Conforme explica Fainguelernt (2016), o projeto da UHE Belo Monte remonta dos 
anos 1970s, no período da ditadura militar. Os estudos de aproveitamento hidrelétrico do rio 
Xingu se inserem no contexto da elaboração de grandes projetos hidrelétricos brasileiros, 
perpetrados pelo projeto nacional-desenvolvimentista brasileiro. O mapeamento da bacia do 
rio Xingu, realizado em 1975 pelo Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S.A., do 
grupo Camargo Corrêa, e posterior inventário, apresentavam um projeto de cinco usinas 
hidrelétricas na região (FAINGUELERNT, 2016).

A Eletronorte, em 1980, passou a estudar a viabilidade técnica e econômica do Com-
plexo Hidrelétrico de Altamira – que abrangia as Usinas de Babaquara e Kararaô4 (antigo 
nome da Belo Monte). Em 1988, mesmo ano da promulgação da atual Constituição Federal, 
o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) aprovou o Relatório Final de 
Estudos de Inventário Hidrelétrico da Bacia Hidrográfica do Xingu. A partir dessa Constitui-
ção, o complexo de barragens foi visto como inviável, tendo em vista o reconhecimento da 
demarcação das Terras Indígenas (TIs) – principais alvos do projeto (FAINGUELERNT, 2016).

Em 1989, aconteceu o 1° Encontro dos Povos Indígenas do Xingu em Altamira, Pará, 
importante marco para a história da UHE Belo Monte5. Isso pois, este encontro teve a pre-
tensão de protestar contra a construção do Complexo Hidrelétrico do Xingu, com destaque 
para a resistência às decisões tomadas sem participação das comunidades atingidas (FAIN-
GUELERNT, 2016). O projeto, então, acabou sendo abandonado pelo governo, tendo sido 
retomado apenas em 2005 com algumas alterações (BERMANN, 2012).

Célio Bermann (2012) defende que o projeto de Belo Monte, na sua reformulação, 
reduziu a área de inundação – inicialmente prevista em 1.200 km² para 516 km² – como 
artifício de não inundar as áreas indígenas de Terra Indígena Juruna do Paquiçamba e a 
Terra Indígena Arara da Volta Grande. Por consequência, o projeto acaba por desprezar as 
consequências socioambientais das comunidades não inundadas pela formação dos reser-
vatórios.

A polêmica da participação dos povos indígenas na tomada de decisões sobre a UHE 
Belo Monte traz uma grande discussão em meio acadêmico, dos movimentos sociais e até 
mesmo internacional. Compreende-se que o processo de planejamento e execução da UHE 
Belo Monte violou o contido na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), bem como na Constituição Federal de 1988, quanto à necessidade de consultar as po-

3 Segundo o disposto no site do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), este foi criado em 2007 
e visou retomar o “planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística 
e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável”.

4 Segundo Fainguelernt (2016), o seu significado se refere ao grito de guerra da etnia Kaiapó.
5 Em grande parte, esse marco se deve à manifestação da indígena Tuíra, de etnia Kaiapó. A fim de protestar 

e de exprimir sua indignação, ela encostou seu facão no rosto de Muniz Lopes, diretor da Eletronorte. 
Ainda, nesse evento, a usina passou a se chamar Belo Monte, após a determinação que o nome Kararaô 
– de origem Kaiapó – não poderia mais ser utilizado (FAINGUELERNT, 2016).
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pulações indígenas sobre o projeto. Essa negação, segundo Zhouri (2012), representa uma 
violação, além dos direitos indígenas, dos direitos difusos ambientais. A Constituição Federal 
de 1988, por exemplo, estabelece no seu artigo 225 o direito ao meio ambiente equilibrado, 
destacando-se as incumbências do Poder Público6.

De acordo com Bermann (2012), um grupo de 40 cientistas, de renome nacional e 
internacional, elaborou uma análise sobre o Estudo (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 
(RIA) de Belo Monte, constatando que os impactos causados pela hidrelétrica extrapolam o 
que foi levantado pelo EIA. Ainda, os cientistas relatam que esses impactos possuem aspec-
tos irreversíveis, além de não serem compensados pelos programas e medidas mitigantes e 
condicionantes propostas. As críticas pontuadas foram desprezadas pelo governo, sem ao 
menos levá-las em audiência pública.

Dos impactos socioambientais abordados, Bermann (2012, p. 11) destaca:

a) Subdimensionamento da população atingida e área afetada; b) Risco de prolifera-
ção de doenças endêmicas; c) Ausência de estudo sobre índios isolados; d) Hidro-
grama ecológico não baseado nas necessidades dos ecossistemas; e) Subdimensio-
namento das emissões de metano; f) Ameaça de extinção de espécies endêmicas, no 
Trecho de Vazão Reduzida; g) Ausência de análise de impacto de eclusas; h) Perda 
irreversível de biodiversidade; i) Ausência de análise de impactos a jusante da usi-
na; j) Análise insufi ciente sobre impacto da migração sobre desmatamento e terras 
indígenas; k) Ausência de análise sobre impactos associados ao assoreamento no 
reservatório principal.

Quanto ao procedimento de licenciamento ambiental, tem-se que o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) concedeu a Licença 
Prévia em fevereiro de 2010, propiciando a licitação de construção da megaobra em abril 
de 2010 (BERMANN, 2012). A Licença de Instalação, por sua vez, foi emitida em junho de 

6 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, 
incumbe ao Poder Público: I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, 
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, 
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a produção, a 
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a 
qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e 
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais a crueldade.
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2011. Por fim, a Licença de Operação foi concedida em novembro de 2015, autorizando, 
então, o enchimento da represa (FAINGUELERNT, 2016).

1.2 James Bay Project, Quebec, Canadá

O James Bay Project se trata de um projeto de construção do Complexo Hidrelétrico 
de La Grande. Esse complexo está situado no território de James Bay, ocupando cerca de 
177.000km². Este, por sua vez, está contido entre os paralelos 48° e 55° Norte e se estende 
por 350.000 km². A região é habitada por cerca de 11.000 Crees – grupo indígena da região. 
O projeto abrangeu a construção de nove centrais geradoras e sete reservatórios, que co-
briram uma área total de 13.577 km² – incluindo 11.505km² de terra inundada (SENÉCAL; 
ÉGRÉ, 1999).

Conforme explica John Borrows (2005), os Crees ocupam o território de James Bay 
há milhares de anos, utilizando o ecossistema e os recursos naturais para sua subsistência, 
reprodução social e espiritual. O projeto de construção do Complexo Hidrelétrico de La Gran-
de foi proposto em 30 de abril de 1971, pelo Primeiro Ministro do Quebec, Robert Bourassa, 
a fim de desenvolver a geração de energia hidrelétrica da região, deixando a empresa estatal 
Hydro-Quebec como autoridade responsável pelo projeto.

Os povos tradicionais da região, em especial os povos Cree e Inuit do Norte ofe-
receram resistência ao projeto, tendo em vista os impactos socioambientais que seriam 
causados – ameaçando os modos de vida desses povos. Para tanto, em 15 de novembro 
de 1973, os povos Cree e Inuit do Norte entraram na justiça, conquistando uma liminar para 
interromper a construção. Tal liminar, uma semana depois, foi anulada pelo Tribunal de Ape-
lação de Quebec (BORROWS, 2005).

Borrows (2005) defende que esta liminar sedimentou as bases que possibilitaram a 
negociação do acordo de reivindicação de terra em 11 de novembro de 1975. Nesse acordo, 
os povos tradicionais locais receberam benefícios sociais e econômicos, em compensação 
pela inundação de suas terras, que implicou na destruição de seus meios de subsistência. 
Todavia, a implementação desse acordo teve diversos atrasos e contestações, agravando os 
conflitos já s. O James Bay and Northern Quebec Agreement (JBNQA), assinado em 11 de 
novembro de 1975, possui mais de 450 páginas, além de novos dez acordos suplementares, 
e diz respeito a uma área de aproximadamente 1.000.000km² na região (RYNARD, 2001).

Pierre Senécal e Dominique Égré (1999), em seus estudos sobre os impactos do 
complexo hidrelétrico La Grande no povo Cree em Quebec, destacaram:

In a territory virtually untouched by the modern world, the La Grande Complex was bou-
nd to have large-scale effects. [...] The creation of vast reservoirs resulted in the disa-
ppearance of large areas used by groups of Cree hunters. In addition, the high mercury 
content in certain species of fish further reduced the quantity of wildlife resources that 
could be harvested on certain traplines. These factors, as well as the change in the flow 
of several rivers and the development of the road system, prompted the Cree to adopt 
new ways of traveling and harvesting wildlife resources. At the same time, however, the 
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development of the road system substantially contributed to a more even distribution 
of wildlife harvesting throughout the territory. Perceptions of impacts have also been an 
important factor influencing land use, probably as important as physical impacts and, 
to a significant extent, independent of them. Reservoirs and diverted rivers have been 
notoriously underused for fishing purposes, for example, even if a large range of species 
have not been affected by mercury (1999, p. 328)7.

2 O DESENVOLVIMENTO COMO EXPLORAÇÃO DE RE-
CURSOS NATURAIS E O COLONIALISMO INTERNO

O estudo dos casos paradigmáticos da construção da usina hidrelétrica de Belo 
Monte, no Pará, Brasil, e da implementação do James Bay Project, em Quebec, Canadá, 
permite estabelecer algumas ponderações acerca do modelo de desenvolvimento escolhido 
nessas regiões.

Com o processo de expansão capitalista e de industrialização do mundo, a geração 
de energia através da exploração de recursos naturais passa a ser a base de funcionamento 
dessas sociedades industriais. A energia é, pois, um insumo básico ao desenvolvimento. 
Nesse sentido, existe uma demanda cada vez maior de fontes de energia, e cada vez menos 
locais com esse potencial. Esse modelo de desenvolvimento, baseado na exploração de 
recursos naturais, gera confrontos violentos entre os detentores de poder, que tomam as 
decisões sobre esses projetos, e a sociedade, especialmente os povos mais afetados por 
ele (FRANCO; FEITOSA, 2013). Esses conflitos são intensificados pela implementação de 
projetos de desenvolvimento.

De acordo com Franco e Feitosa (2013), os grandes projetos de investimento (GPIs) 
são empreendimentos que, devido às suas proporções enormes, movimentam recursos – 
econômicos, humanos e naturais – expressivos. Apesar da forte atuação estatal, o centro de 
decisão leva em conta os grupos empresariais, o fluxo do capital mundial e a dependência 
dos setores produtivos pelos recursos naturais. Ainda, eles não reduzem as desigualdades 
locais, mas exacerbam os problemas socioambientais (FRANCO; FEITOSA, 2013).

A implementação de GPIs vem acompanhada de um discurso de desenvolvimento 
econômico, pautado no progresso e na industrialização, que deixa pouco espaço para a 

7 Tradução livre: Em um território praticamente intocado pelo mundo moderno, o Complexo La Grande 
estava fadado a ter efeitos em grande escala. [...] A criação de vastos reservatórios resultou no 
desaparecimento de grandes áreas usadas por grupos de caçadores Cree. Além disso, o alto teor de 
mercúrio em certas espécies de peixes reduziu ainda mais a quantidade de recursos da vida selvagem 
que poderiam ser capturados em certas armadilhas. Esses fatores, assim como a mudança no fluxo de 
vários rios e o desenvolvimento do sistema viário, levaram os Cree a adotar novas formas de locomoção 
e colheita de recursos faunísticos. Ao mesmo tempo, porém, o desenvolvimento do sistema viário 
contribuiu substancialmente para uma distribuição mais uniforme da captura de fauna silvestre em todo o 
território. A percepção dos impactos também tem sido um fator importante que influencia o uso da terra, 
provavelmente tão importante quanto os impactos físicos e, em uma extensão significativa, independente 
deles. Reservatórios e rios desviados têm sido notoriamente subutilizados para fins pesqueiros, por 
exemplo, mesmo que uma grande variedade de espécies não tenha sido afetada pelo mercúrio.
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participação da população local nas decisões, bem como pouco discute os impactos so-
cioambientais acarretados (FRANCO; FEITOSA, 2013).

Essa concepção de desenvolvimento intensivo e exploratório é insustentável, entrando 
em conflito com o meio ambiente, as limitações dos recursos naturais e com os povos tradi-
cionais, que dependem da terra e desses recursos para a sua subsistência. Esses fatores de-
monstram que o desenvolvimento econômico “a qualquer custo”, é expressivamente custoso 
ao planeta, acarretando consequências que, embora não devessem, acabam sendo ignoradas.

Conforme explicam Franco e Feitosa (2013), a visão utilitarista dos recursos naturais, 
como bens estatais cedidos aos povos tradicionais e passíveis de exploração em nome do 
progresso, resulta em “restrições de direitos, destruição do local e redução, em médio pra-
zo, de possibilidades globais” (p. 94). Elas argumentam que, por um lado, as intervenções 
do governo e/ou do mercado nesses recursos trazem consequências geofísicas, culturais, 
humanas e econômicas negativas para a vida dos povos tradicionais e, por outro, o interesse 
dos interventores pela viabilidade econômica desses projetos afasta os possíveis questiona-
mentos sobre os meios e procedimentos.

Um ponto de convergência nas relações experienciadas pelos projetos de construção 
de hidrelétricas na Amazônia e em Quebec, como observado nos casos em estudo, são as 
desigualdades de poder entre as agências do governo e os grupos empresariais, e os povos 
tradicionais. Essas relações desiguais podem ser explicadas através do colonialismo interno.

Casanova (2007) defende que o colonialismo interno ocorre no campo econômico, 
político, social e cultural. Conforme o autor ensina:

A definição do colonialismo interno está originalmente ligada a fenômenos de con-
quista, em que as populações de nativos não são exterminadas e formam parte, 
primeiro do Estado colonizador e depois do Estado que adquire uma independência 
formal, ou que inicia um processo de libertação, de transição para o socialismo, ou 
de recolonização e regresso ao capitalismo neoliberal. Os povos, minorias ou nações 
colonizadas pelo Estado-nação sofrem condições semelhantes às que os caracteri-
zam no colonialismo e no neocolonialismo em nível internacional: 1) habitam em um 
território sem governo próprio; 2) encontram-se em situação de desigualdade frente 
às elites das etnias dominantes e das classes que as integram; 3) sua administração 
e responsabilidade jurídico-política concernem às etnias dominantes, às burguesias e 
oligarquias do governo central ou aos aliados e subordinados do mesmo; 4) seus ha-
bitantes não participam dos mais altos cargos políticos e militares do governo central, 
salvo em condição de “assimilados”; 5) os direitos de seus habitantes, sua situação 
econômica, política social e cultural são regulados e impostos pelo governo central; 
6) em geral os colonizados no interior de um Estado-nação pertencem a uma “raça” 
distinta da que domina o governo nacional e que é considerada “inferior”, ou ao cabo 
convertida em um símbolo “libertador” que forma parte da demagogia estatal; 7) a 
maioria dos colonizados pertence a uma cultura distinta e não fala a língua “nacional” 
(CASANOVA, 2007, p. 432).
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Partindo desse conceito, considera-se que a implementação de projetos de desen-
volvimento, nos moldes analisados, é calcada no desrespeito pelos direitos dos povos tradi-
cionais. Nesse sentido, o colonialismo interno se apresenta como um sistema estruturante 
que utiliza das relações de poder, e dos meios e procedimentos, para explorar, dominar e 
manter as assimetrias entre as elites nacionais e os povos tradicionais (OLIVEIRA, 2016). 
Isso pode ser visto em ambos os casos tratados nesse artigo, ainda que o desenvolvimento 
desses projetos de energia tenham se dado de forma peculiar a cada região.

Zhouri e Oliveira (2007) defendem que o processo de construção das hidrelétricas, 
sedimentado em um campo de poder desigual, gera conflitos marcados por violência e vio-
lação de direitos humanos. De acordo com as autoras, nesse cenário, “em que as diferentes 
posições sustentam forças desiguais, perpetuam-se políticas socialmente injustas e ambien-
talmente insustentáveis” (p. 120).

No contexto brasileiro, outra questão importante a ser analisada é a do licenciamento 
ambiental8. Conforme apresenta Zhouri (2012), este é visto como um obstáculo ao desen-
volvimento – por setores do governo e grupos empresariais; um instrumento suficiente, mas 
com aplicação pouco eficiente – por técnicos e agências do meio ambiente; e um procedi-
mento insuficiente, que não avalia a viabilidade socioambiental e cultural das obras – por 
movimentos sociais e ambientalistas.

Na prática, no entanto, ele evidencia as profundas relações de poder e hierarquia no 
campo ambiental brasileiro. Nesse cenário, o licenciamento ambiental também manifesta o co-
lonialismo interno que permeia essas relações. Perpetua-se, através dele, a visão hegemônica 
– notoriamente urbano-capitalista, de apropriação da natureza, voltada aos interesses globais 
e conflitante com a visão e interesses locais – sobre os recursos naturais (ZHOURI, 2012).

 O processo de licenciamento, segundo Zhouri (2012), se dá por meio da lógica do 
paradigma da adequação ambiental. Os empreendimentos hidrelétricos conflitam diretamen-
te com os modos de vida tradicionais e com áreas de proteção ambiental. O planejamento – 
centralizado, abstrato e à revelia das condições ecológicas e socioculturais locais –, fundado 
na crença na gestão ambiental, apresenta os aspectos socioambientais como problemas 
solucionáveis por meios técnicos e administrativos (ZHOURI, 2012).

Ainda, a autora compreende que as medidas mitigadoras e compensatórias viabili-
zam o projeto técnico através de um jogo político de legitimação. Os agentes interessados 
pelo benefícios de determinados projetos tendem a minimizar divergências e fortalecer con-
sensos. Nesse contexto, de acordo com Zhouri (2012), o paradigma da adequação ambiental 
incorpora ao projeto técnico “algumas ‘externalidades’ ambientais e sociais na forma de 
medidas mitigadoras e compensatórias, desde que estas, obviamente, não inviabilizem o 
projeto do ponto de vista econômico-orçamentário” (p. 49).

8 Conforme explica Fainguelernt (2016), o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que 
visa controlar as atividades humanas que utilizem recursos naturais e os empreendimentos que causem 
degradação ambiental. Através das etapas de Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), ele impõe condições, restrições e medidas de proteção ao meio ambiente.
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A arena de tomada de decisões é marcada, assim, pela dominação da visão hege-
mônica dos “usos” da natureza, calcada na lógica do mercado mundial. Esses empreen-
dimentos, ao passo que se utilizam do discurso do interesse público, interesse nacional e 
do bem comum, acabam por gerar uma sensação de universalidade e consenso (ZHOURI, 
2012). A consequência desse discurso é a desqualificação do dissenso, produzindo, como 
afirma Zhouri (2012), “o apagamento da diversidade socioambiental e cultural do país, com 
a desqualificação técnica e científica dos questionamentos que se apresentam” (p. 51).

Inserido nesse contexto, o licenciamento ambiental é ineficiente para avaliar a sus-
tentabilidade socioambiental dos empreendimentos hidrelétricos. Isso pois, ele se apresenta 
como tão-somente viabilizador do modelo de desenvolvimento econômico que compreende 
o meio ambiente como um recurso natural passível de exploração (ZHOURI, 2012).

Os dois casos estudados, a UHE Belo Monte e o James Bay Project, são exemplos 
claros dessa lógica. Demonstra-se, por meio deles, um expressivo problema procedimental 
nos grandes projetos de desenvolvimento, ao passo que não realizam ou desprezam as 
oitivas dos povos tradicionais, além de evidenciar problemas substanciais, pois mitigam as 
consequências gravosas aos grupos vulneráveis.

Por fim, equacionando o exposto no presente estudo, observa-se que os projetos de 
geração de energia hidrelétrica – não apenas os casos paradigmáticos, mas também todos 
aqueles que se inserem nessa mesma lógica – podem ser compreendidos como expressões 
do colonialismo interno.

Compreende-se, portanto, que o modelo de desenvolvimento hegemônico busca 
os resultados econômicos desejáveis independentemente das consequências trazidas ao 
planeta e aos povos tradicionais, desprezando a efetivação dos direitos humanos e as condi-
ções de vida digna dessas populações afetadas. Há, nesse sentido, uma falsa sensação de 
progresso, estimulada por um discurso colonialista que estabelece as relações tanto entre 
países quanto internamente, que restringe direitos de povos minoritários – vulneráveis frente 
à intervenção estatal.

3 A JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL NO CONTEXTO DAS HI-
DRELÉTRICAS: A (NÃO) PARTICIPAÇÃO DOS POVOS 
TRADICIONAIS

Ao teorizar sobre a justiça socioambiental, Wagner Costa Ribeiro (2017) a apresenta 
como “uma ferramenta analítica que nutre a luta política pelo combate à desigualdade social” 
(p. 158), sendo utilizada para evidenciar a desigualdade social decorrente da apropriação do 
ambiente e seus recursos – revelando o acesso desigual às suas vantagens e desvantagens. 
Portanto, por meio da justiça socioambiental, é possível compreender de que forma o modo 
de produção, e de desenvolvimento econômico, hegemônico e desigual atua na natureza e 
afeta uma comunidade (RIBEIRO, 2017).
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Christoph Ernst Emil Hess, Wagner Costa Ribeiro e Silke Wieprecht (2016), em seus 
estudos sobre a aplicação da justiça socioambiental no contexto das hidrelétricas, apre-
sentam que ela possui três dimensões indissociáveis: a distribuição, o reconhecimento e o 
procedimento.

Na primeira dimensão, tem-se que nenhum grupo – étnico, racial ou social – deve su-
portar desproporcionalmente as consequências ambientais negativas da atividade econômi-
ca, da execução ou ausência de políticas públicas. No que tange às hidrelétricas, há um claro 
desequilíbrio entre os benefícios, geralmente exportados, e os impactos socioambientais, 
impostos aos locais. A segunda diz respeito ao direito desses grupos serem reconhecidos 
pela sociedade, em especial as autoridades. Nos projetos hidrelétricos, portanto, é preciso 
reconhecer todos os povos afetados pelo empreendimento, suas demandas e saberes locais. 
Por fim, a terceira dimensão trata do modo de implementação dos projetos, promovendo a 
participação desses povos na tomada de decisões, a realização de avaliações de impacto 
socioambiental e um programa de reassentamento (HESS; RIBEIRO; WIEPRECHT, 2016). 

No contexto dos projetos de hidrelétricas, o ordenamento jurídico brasileiro exprime 
o direito à consulta prévia no artigo 231, §3°, da Constituição Federal de 19889. Ele está 
presente, ainda, no artigo 6° da Convenção 169 da OIT10, que foi ratificada e incorporada 
pelo Brasil, tendo sido promulgada pelo Decreto n° 5.051/04 e consolidada pelo Decreto n° 
10.088/19. O Canadá, por sua vez, não ratificou essa Convenção. Por fim, a Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2007 apresenta, em seu artigo 
3211, o direito dos povos indígenas ao consentimento prévio, livre e informado. No cenário 

9 Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. [...] § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos 
os potenciais energéticos, a pesquisa e a 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.

10 Art. 6°. 1. Na aplicação das disposições da presente Convenção, os governos deverão: a) consultar 
os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em particular, de suas instituições 
representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de 
afetá-los diretamente; b) criar meios pelos quais esses povos possam participar livremente, ou pelo 
menos na mesma medida assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisórios de instituições 
eletivas ou órgãos administrativos responsáveis por políticas e programas que lhes afetem; c) estabelecer 
meios adequados para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas próprias desses povos e, 
quando necessário, disponibilizar os recursos necessários para esse fim. 2. As consultas realizadas 
em conformidade com o previsto na presente Convenção deverão ser conduzidas de boa-fé e de uma 
maneira adequada às circunstâncias, no sentido de que um acordo ou consentimento em torno das 
medidas propostas possa ser alcançado.

11 Art. 32. 1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar as prioridades e estratégias 
para o desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos. 2. Os Estados 
celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos indígenas interessados, por meio de suas 
próprias instituições representativas, a fim de obter seu consentimento livre e informado antes de aprovar 
qualquer projeto que afete suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao 
desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo. 3. Os 
Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a reparação justa e equitativa dessas atividades, e 
serão adotadas medidas apropriadas para mitigar suas consequências nocivas nos planos ambiental, 
econômico, social, cultural ou espiritual.
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canadense, os Impact and Benefits Agreements12 são acordos privados realizados entre 
grupos empresariais e organizações representativas dos povos indígenas, sem a intervenção 
do Estado (PAPILLON; RODON, 2016).

Em teoria, o consentimento apresentado pelos povos afetados deveria ser prévio, 
livre e informado. Contudo, considerando as relações de poder assimétricas e a profunda de-
sigualdade entre os atores, que perpetuam relações de dominação, não é possível considerar 
que tais participações sejam realmente livres. Ainda, a simples consulta prévia, observando 
os moldes formais, livres de vícios procedimentais, não garante o respeito ao posicionamen-
to das comunidades afetadas.

Nos dois casos observados, os impactos socioambientais das hidrelétricas atuam 
de modo semelhante, ocasionando profunda injustiça socioambiental. Isso pois, aos povos 
tradicionais da Volta do Rio Xingu e aos Crees de James Bay cabe apenas os desastres, a 
retirada de direitos e a destruição de suas formas de existência.

Nessa perspectiva, Fearnside (2016) defende uma interpretação da tomada de deci-
sões que afeta a vida de um grande número de pessoas, incluindo povos tradicionais, como 
uma questão de justiça social. Segundo o autor, enquanto os custos monetários desses 
empreendimentos podem ser distribuídos por toda a sociedade, os impactos socioambien-
tais são impostos apenas às populações locais – que, normalmente, não estão inclusas no 
aproveitamento dos benefícios.

Portanto, compreende-se que, enquanto esses projetos de desenvolvimento repre-
sentam vantagens e benefícios econômicos para os exploradores, para os povos explorados 
eles representam o fim do mundo que eles conhecem. Os impactos causados pela constru-
ção das barragens e implementação das hidrelétricas modificam a forma como esses povos 
vivem e trazem profundas consequências à sua reprodução social.

Isso pode ser observado, por exemplo, a partir do discurso de Matthew Coon Come, 
Grand Chief do Grand Council of the Crees of Quebec, “a project of this kind involves the 
destruction and rearrangement of a vast landscape, literally reshaping the geography of the 
land. This is what I want you to understand: it is not a dam. It is a terrible and vast reduction 
of our entire world”13, citado em Carmela Murdocca (2010, p. 379). Ainda, o ano de 2016 foi 
batizado pelos Juruna (Yudjá) como o “ano do fim do mundo”, devido às consequências da 
UHE Belo Monte em Volta Grande do Xingu. Segundo Pezzuti et. al (2018) “a implantação de 
tal esquema hidrológico tem o potencial de, em poucos anos, tornar a Volta Grande do Xingu 
irreconhecível” (p. 45). 

12 Conforme explicam Papillon e Rodon (2016), esses acordos visam estabelecer uma relação direta e 
contínua com os povos indígenas, a fim de conquistar a aceitação social de um projeto. O conteúdo 
desses acordos, geralmente, versam sobre os impactos negativos, através de medidas de mitigação, 
compensações financeiras e benefícios econômicos.

13 Tradução livre: um projeto desse tipo envolve a destruição e o rearranjo de uma vasta paisagem, 
literalmente remodelando a geografia do terreno. Isso é o que eu quero que você entenda: não é uma 
barragem. É uma redução terrível e vasta de todo o nosso mundo.
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Semelhante, ainda, é a problemática da não participação dos povos tradicionais nas 
decisões que lhe afetam profundamente. O paradigma da adequação ambiental, explicado 
anteriormente, ameaça a subsistência desses povos, bem como evidencia uma crise da 
democracia e das instituições. Isso pois, a sua lógica acarreta problemas procedimentais 
que marginalizam os povos atingidos. Conforme apresenta Zhouri (2012), enquanto que o 
conhecimento prévio, informado e livre permite uma maior participação dessas populações 
nas decisões dos projetos, a falta de transparência é um grande obstáculo a essa efetivação. 
Nessa perspectiva, a autora defende que a tomada de um posicionamento sobre a proposta é 
afetada pelo conhecimento insuficiente, tanto dos projetos quanto das suas consequências, 
devido à restrição ao acesso à informação.

Nos dois casos estudados, fica claro que as comunidades tradicionais sofrem de 
forma desigual os impactos socioambientais causados pelas hidrelétricas. Ainda, os pro-
cessos geralmente possuem vícios procedimentais – sendo negado o acesso aos direitos 
de consulta prévia e consentimento prévio, livre e informado –, e problemas substanciais – 
não sendo considerados os posicionamentos apresentados. Trata-se, pois, de uma grande 
injustiça socioambiental, sendo que a falta de voz e participação desses povos nas decisões 
é uma expressão chave dessas injustiças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A geração de energia por hidrelétricas é muito utilizada pelos países para compor 
a sua matriz energética. No entanto, apesar da aparência “limpa” dela, a sua construção, 
implementação e funcionamento trazem sérios impactos socioambientais que precisam ser 
debatidos. Trata-se, pois, de uma questão a ser analisada pela justiça socioambiental. Os 
projetos de desenvolvimento como os complexos hidrelétricos analisados são planejados 
em territórios indígenas, de modo que os povos tradicionais arcam com os ônus e sofrem as 
consequências negativas de tais empreendimentos, enquanto que os benefícios recebidos 
são exportados para outras regiões. Ainda, esses processos não viabilizam a participação 
efetiva dos povos afetados na tomada de decisões. Essas relações desiguais de poder e as 
suas consequências para o processo de construção de hidrelétricas podem ser explicadas 
pelo colonialismo interno e pelo paradigma da adequação ambiental.

O presente estudo, de caráter exploratório inicial, com revisão de literatura concisa, 
a fim de responder às questões específicas suscitadas, não possui a pretensão de esgotar 
a discussão, atual e profunda, acerca da justiça socioambiental no contexto da geração de 
energia por hidrelétricas.

Como exposto ao longo deste trabalho, o modelo de desenvolvimento econômico 
que ignora o meio ambiente, os direitos humanos e os interesses locais é insustentável. 
Continuar nesse caminho, explorando os recursos de forma intensiva e irresponsável, coloca 
em risco a saúde do planeta e o direito ao meio ambiente equilibrado das gerações futuras. 
Nesse sentido, repensar esse modelo é uma urgência no campo nacional e internacional. 
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Não pode haver mais espaço para uma relação energia-desenvolvimento que não tenha em 
mente a justiça socioambiental e a proteção do planeta, dos recursos naturais, das popula-
ções existentes e suas gerações futuras.

Repensar esse modelo de desenvolvimento, possíveis soluções e caminhos a seguir 
é um debate que ultrapassa o proposto por esse estudo inicial. Todavia, busca-se, a partir 
das análises realizadas ao longo deste artigo, sedimentar as bases para um estudo mais 
aprofundado que pretenda se debruçar sobre essas questões.
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RESUMO
O presente estudo abordará a Responsabilidade do Estado brasileiro diante do descumprimento 
do direito à Consulta Prévia na construção da UHE de Belo Monte nos territórios indígenas Arara 
da Volta Grande e Paquiçamba. O trabalho objetivou analisar a possibilidade de responsabilização 
do Estado brasileiro no âmbito internacional por descumprimento da Convenção n. 169, OIT, já ra-
tificada no ordenamento jurídico nacional. O caso da UHE de Belo Monte é emblemático em razão 
das diversas violações aos povos indígenas e descumprimentos legislativos de âmbito nacional e 
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internacional. O UHE de Belo Monte desviou um trecho de aproximadamente 100 Km do Rio Xingu, 
diminuindo drasticamente a vazão do rio e impactando diretamente povos indígenas. O problema 
de pesquisa busca responder à seguinte indagação: O Estado Brasileiro pode ser responsabilizado 
internacionalmente pela ausência na realização da Consulta Prévia, Livre e Informada aos povos 
Arara da Volta Grande e Paquiçamba impactados pela UHE de Belo Monte? O Objetivo geral do 
trabalho será analisar a possibilidade de responsabilizar o Estado brasileiro diante do descumpri-
mento do direito à consulta prévia. Dentre os objetivos específicos da pesquisa: analisar a respon-
sabilização do Estado e abordar os aspectos gerais da Convenção n.. 169, OIT. A pesquisa adotará 
o método dedutivo de abordagem em conjunto com o método de procedimento monográfico e 
pesquisa de documentação indireta. Desse modo, conclui-se que o Estado brasileiro pode e deve 
ser responsabilizado internacionalmente pelas violações causadas aos povos indígenas com a 
construção e operação da UHE Belo Monte.

Palavras-Chave: amazônia; uhe de belo monte; consulta prévia; povos indígenas. 

ABSTRACT 
This study will address the responsibility of the Brazilian State in the face of non-compliance with 
the right to Prior Consultation in the construction of the Belo Monte HPP in the Arara da Volta 
Grande and Paquiçamba indigenous territories. The work will aim to analyze the possibility of the 
Brazilian State being held internationally responsible for non-compliance with Convention No. 
169, ILO, which has already been ratified in the national legal system. The case of the Belo Monte 
HPP is emblematic because of the various violations against indigenous peoples and national and 
international legislative breaches. The Belo Monte HPP diverted a stretch of approximately 100 
km from the Xingu River, drastically reducing the river’s flow and directly impacting indigenous 
peoples. The research problem seeks to answer the following question: Can the Brazilian State 
be internationally responsible for the failure to carry out the Prior, Free and Informed Consultation 
to the Arara da Volta Grande and Paquiçamba peoples impacted by the Belo Monte HPP? The 
general objective of the work will be to analyze the possibility of holding the Brazilian State accou-
ntable in the face of non-compliance with the right to prior responsibility consultation. Among the 
specific objectives of the research: to analyze the State’s accountability and address the general 
aspects of Convention n.. 169, OIT. The research will adopt the deductive method of approach to-
gether with the method of monographic procedure and indirect documentation research. Thus, it 
is concluded that the Brazilian State can and should be held internationally responsible for the vio-
lations caused to indigenous peoples with the construction and operation of the Belo Monte HPP.

Keywords: amazon; belo monte hpp; previous consultation; indian people.

INTRODUÇÃO 

No início da década de 70, o Presidente da República na época, General Emilio Médi-
ci com seu slogan ‘Integrar para não entregar’, incentivou milhares de famílias a abandonar o 
nordeste das secas periódicas, o sudeste, centro e sul com pouca disponibilidade de terras, 
a rumarem para a Amazônia, com a promessa de vastas terras e uma proposta de melhoria 
de vida (KRAUTLER, 2005).
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Por meio do Projeto de Integração Nacional, o governo militar à época iniciou o pla-
nejamento e execução dos projetos de infraestrutura e energéticos na Amazônia. Em 1972, 
a Rodovia Transamazônica foi inaugurada e logo após, em 1975, a Eletronorte contratou a 
firma CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores) para pesquisar e indicar o 
local exato para a construção de uma futura hidrelétrica (KRAUTLER, 2005, p.10).

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

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

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

UHE Belo Monte é fruto de um intenso jogo de interesses, cominado com um modelo 
de desenvolvimento imposto na região Amazônia, a qual não leva em consideração os im-
pactos ambientais ou a vida dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Diante disso, 
um dos maiores problemas socioambientais do empreendimento, foi e continua sendo, a au-
sência de Consulta Prévia, Livre e Informada e das oitivas indígenas, a primeira determinada 
pela Convenção n. 169, OIT e a segunda, pela Constituição Federal de 1988. O empreendi-
mento ilustra um cenário de injustiça e desmontes de legislações. 

Com base nas breves considerações apresentadas, o trabalho em questão pretende-
rá responder a pesquisa problema: O Estado Brasileiro pode ser responsabilizado internacio-
nalmente pela ausência na realização da Consulta Prévia, Livre e Informada aos povos Arara 
da Volta Grande e Paquiçamba impactados pela UHE de Belo Monte?

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

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

Há uma concordância no que tange o reconhecimento do crescente papel desempe-
nhado pelo sistema interamericano no plano nacional. A partir de 2008, no debate realizado 
sobre a compatibilidade entre a Constituição Federal de 1988, os tratados internacionais de 
direitos humanos passam a ser considerados, de hierarquia constitucional, quando aprovado 
pelo procedimento especial do art. 5º, §3º da CRFB/88, ou supralegais, com status abaixo 
da CRFB e acima das leis ordinárias (VIEIRA, 2015). 

O deslocamento da disputa jurídico-judicial do direito à consulta para o cenário in-
ternacional foi conduzido por Organizações Não Governamentais (ONGs), em especial a So-
ciedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), a Justiça Global e a Associação 
Interamericana de Defesa de Meio Ambiente, que peticionaram a Comissão4 Interamericana 
de Direitos Humanos, com o objetivo de considerar as argumentações jurídicas que, tornava 
lento o julgamento do mérito da questão no plano judicial interno, resultando em danos irre-
paráveis aos povos indígenas da região (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). 

No ano de 2011, o caso de Belo Monte foi levado à Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos, quando as organizações da sociedade civil citadas acima, apresentaram um 
pedido de Medida Cautelar em nome das comunidades indígenas Arara da Volta Grande e Ju-
runa do Km 17, e comunidades ribeirinhas do Arroz Cru e Ramal das Penas (VIEIRA, 2015). 

Os peticionários alegaram que a construção do empreendimento energético amea-
çava a vida e a integridade das comunidades indígenas e tradicionais, provocando o deslo-
camento forçado das comunidades, assim como, a insegurança alimentar, hidrológica, e o 
aproveitamento ilegal dos recursos naturais. Arguiram, ainda, sobre a ausência de realização 
do processo de consulta das comunidades indígenas e ribeirinhas em consoante as obriga-
ções internacionais (VIEIRA, 2015). 

A Comissão, com o conhecimento da petição, elaborou recomendações, a Medida 
Cautelar n. 382, de 2010, em 01 de abril de 2011, onde solicitou a adoção de medidas ur-
gentes pelo Estado brasileiro para a proteção da vida e da integridade pessoal dos membros 
dos povos indígenas da região do rio Xingu (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). No 
âmbito interno, a chamada ‘demora injustificada do processo’ deu ensejo a motivação a 

4 Comissão é órgão integrante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH). 
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denúncia internacional, relativa às violações de direitos humanos em consequência ao início 
da construção da UHE (VIEIRA, 2015). 

Dentre as recomendações estão: o cumprimento da consulta, conforme determina 
a Convenção Americana de Direitos Humanos e a jurisprudência do sistema interamericano, 
com a perspectiva de que a consulta seja prévia, livre, informada, de boa-fé, culturalmente 
adequada, a fim de chegar a um acordo e observando os demais requisitos mencionados, 
relacionados a cada uma das comunidades indígenas lesionada (COMISSÃO INTERAMERI-
CANA DE DIREITOS HUMANOS, 2011). 

A Comissão compreendeu que a antecipação da obrigatoriedade das medidas caute-
lares tinha o significado de forçar o Estado brasileiro a suspender o licenciamento ambiental 
para assegurar a proteção dos povos indígenas. A Comissão utilizou-se da coerção moral 
ao Estado brasileiro para criar pressão política internacional, a fim de forçar a produção de 
medidas internas assecuratórias sobre o direito à consulta (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES 
JR, 2014). 

Alguns dias após a divulgação das recomendações realizadas pela Comissão, o go-
verno brasileiro elaborou uma nota pública qualificando as recomendações como precipita-
das e injustificáveis, argumentando novamente que a autorização pelo Congresso Nacional 
a favor da UHE de Belo Monte, foi realizado pelo Decreto Legislativo n. 788/2005, com a 
adequada realização de estudos socioambientais e consulta aos povos indígenas da região 
(BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). 

O conflito internacional causou uma tensão diplomática entre o governo brasileiro 
e a Organização dos Estados Americanos (OEA), resultando na realização de algumas ‘re-
taliações’ internacionais pelo Estado brasileiro, como por exemplo, a imposição do retorno 
imediato do embaixador brasileiro na OEA; a suspensão do pagamento da cota anual de seis 
milhões de dólares para o orçamento da OEA, em 2002; e a retirada da candidatura de Paulo 
Vannuchi para a vice-presidência da Comissão. Em momento posterior, o governo brasileiro 
encaminhou resposta formal à OEA, com as respectivas alegações fáticas e jurídicas (BEL-
TRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). 

Desse modo, certifica-se que a atitude do governo brasileiro buscou deslegitimar 
as medidas adotas pela Comissão e enfraquecer a estrutura da organização, demonstrando 
assim, a inconsistência da diplomacia estatal em aceitar e saber negociar as exigências de-
terminadas pelos organismos internacionais. Apesar disso, o governo brasileiro logrou êxito 
ao conseguir diminuir os efeitos da recomendação da Comissão, situação manifestada pela 
Comissão durante o 142ª Período Ordinário de Sessões, quando a Comissão acolheu o argu-
mento do governo nacional acerca da contemplação do direito à consulta prévia (BELTRÃO; 
OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). 

Com essa postura, a Comissão, mesmo considerando a argumentação dos peticio-
nários acerca da não realização pelo Estado brasileiro das reuniões e audiências adequadas 
para a configuração da consulta prévia, compreendeu que o litígio não poderia mais ser 
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solucionado por medidas cautelares, mas apenas por instrumentos de discussão sobre as 
questões de mérito, resultando na possibilidade de duas prováveis intervenções: apresentar 
o caso à Corte para que esta julgue a culpabilidade do Brasil, relacionado a ausência de 
garantia do direito a consulta dos povos indígenas; ou como meio de enfraquecer ou mini-
mizar a atuação da Comissão, e da OEA de forma geral, realizar a retirada com urgência da 
apreciação da Comissão (e da Corte) sobre o assunto, com o objetivo de diminuir as reações 
político-econômicas impostas a OEA (BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). 

Em 16 de junho de 2011, a petição final com as violações de direitos humanos foi 
enviada à CIDH. O documento reforçou as ilegalidades do processo de licenciamento e a 
ausência de oitivas prévias, livres e informadas e do acesso à informação e à justiça. Em 
29 de julho de 2011, a CIDH com base nas informações prestadas pelo Estado e pelos pe-
ticionários, modificou o objeto da medida. A CIDH passou a solicitar ao Brasil a adoção de 
medidas protetivas à vida, à saúde e à integridade pessoal das comunidades indígenas da 
bacia do Xingu (COSTA e XAVIER, 2017).

Após a apresentação da petição principal sobre o caso Belo Monte, o Brasil e os pe-
ticionários foram chamados no final de outubro de 2012 a Washington, EUA (Sede da CIDH) 
para uma audiência entre as partes. E novamente o Estado brasileiro adotou uma postura 
desrespeitosa e inconsequente, ao não comparecer à audiência. Essa foi a primeira vez que 
o Estado brasileiro ausenta-se de uma audiência no SIDH, evidenciando o seu descaso com 
os assuntos relacionados a Belo Monte (COSTA e XAVIER, 2017).

No mesmo ano, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) realizou 
uma visita in loco no Brasil entre os dias 05 a 12 de novembro de 2012, com a finalidade de 
observar a situação dos direitos humanos no país. Na ocasião a CIDH realizou reuniões com 
autoridades nacionais, representantes da sociedade civil, movimentos sociais, defensores 
dos direitos humanos, povos indígenas e outros (OEA, 2018). 

Durante a visita, o órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA) coletou 
centenas de depoimentos de vítimas de violações de direitos humanos e seus familiares, rea-
lizando ainda visitas em vários Estados do Brasil, inclusive no Estado do Pará. A CIDH des-
tacou dentre as inúmeras situações urgentes encontradas no Brasil, as reiteradas violações 
contra os povos indígenas, como por exemplo, o caso na comunidade indígena Miratu da TI 
Paquiçamba, impactada diretamente pela construção da UHE de Belo Monte (OEA, 2018).

No dia 07 de novembro, a delegação da CIDH esteve pela primeira vez na aldeia 
Miratu, na Terra Indígena Paquiçamba, do povo Juruna, uma das comunidades indígenas 
afetadas pela UHE de Belo Monte. A CIDH ouviu os depoimentos dos indígenas e ribeirinhos 
residentes no rio Xingu que lutam para manter o seu modo de vida tradicional, apesar dos 
inúmeros impactos ambientais resultantes da UHE (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2018).

Na visita em questão havia uma preocupação em comum, a implementação do Hi-
drograma de consenso. A Advogada do ISA Biviany Rojas, evidenciou que a visita da CIDH 
oportunizou aos comissários a confirmação da gravidades dos impactos e a urgência em 
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revisar os critérios para a definição da vazão residual que o rio Xingu deve manter na região 
da volta grande (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2018).

Entretanto, destaca-se que o Caso das Comunidades tradicionais da bacia do rio 
Xingu, Pará vs. Estado brasileiro, encontra-se na fase de tratativas preliminares, ou seja, não 
há um relatório de admissibilidade (COSTA e XAVIER, 2017). Ou seja, conforme o art. 36. 
2 do Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2009), com a 
adoção do relatório de admissibilidade, a petição deverá ser registrada como caso, e desse 
modo dar-se-á início ao procedimento relativo ao mérito. Até o presente momento, o caso 
ainda não foi levado à Corte IDH e pelo visto, está longe de ser levado. 

É significativo adentrar brevemente no aspecto da responsabilidade internacional do 
Estado, apresentar alguns conceitos e parâmetros sobre o instituto que intitula o artigo em 
questão. 

Conforme os ensinamentos de Mazzuoli (2019), a responsabilidade internacional 
do Estado é o instituto jurídico que objetiva responsabilizar um país pela prática de um ato 
atentatório (ilícito) ao direito internacional praticado contra os direitos ou a dignidade de 
outro Estado, prevendo certa reparação pelos prejuízos e gravames injustamente sofridos. 
O conceito em evidência, atende apenas os Estados nas suas relações entre si. Ressalta-se 
que, nas relações dos Estados com as pessoas sujeitas à sua jurisdição, o instituto da res-
ponsabilidade internacional também será aplicado, principalmente nos casos de violações 
estatais de direitos humanos.

O instituto da responsabilidade internacional no que tange a proteção dos direitos 
humanos, possui duas finalidades principais: coagir psicologicamente o Estado, para que 
ele cumpra seus compromissos internacionais e, atribuir a vítima, uma justa e devida repa-
ração, seja de ordem pecuniária ou de outra natureza (finalidade repressiva). Haverá ainda 
uma finalidade secundária da responsabilidade internacional, concernente a imposição aos 
Estados limites na atuação no plano externo, a fim de impedir-lhes de agir de forma leviana 
(MAZZUOLI, 2019).

O princípio fundamental da responsabilidade internacional pode ser compreendido 
por uma ideia de justiça, encontrando-se os Estados vinculados ao cumprimento daquilo que 
foi assumido por eles no âmbito internacional. O Estado é internacionalmente responsável 
por toda a ação ou omissão que lhe seja atribuída segundo as regras do direito internacional 
público, das quais resulte violação de direito alheio ou violação abstrata de uma norma jurí-
dica internacional por ele aceita (MAZZUOLI, 2019).

Em referência a natureza jurídica da responsabilidade internacional, há duas grandes 
teorias acerca do tema, a corrente subjetivista e a corrente objetivista. A teoria objetivista é 
a qual tem sido empregada nos casos de violações a direitos humanos lato sensu, ou seja, 
inclui os danos causados ao meio ambiente. A corrente objetivista tem o intuito de validar 
a existência da responsabilidade do Estado no simples fato de ter ele violado uma norma 
internacional que ele tinha o dever de respeitar (MAZZUOLI, 2019).
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Desse modo, é dever dos Estados controlar os seus órgãos e agentes internos com 
o propósito de evitar violações às obrigações assumidas, sob pena de responsabilidade 
internacional. Em síntese, na responsabilidade objetiva havendo uma violação de normas 
internacionais por parte do Estado, haverá sua responsabilidade independente de culpa, bas-
tando a demonstração do resultado dessa violação (nexo causal) com os prejuízos à pessoa 
(dano) (MAZZUOLI, 2019).

Relacionada à responsabilidade internacional dos Estados por violação dos direitos 
humanos, compreende-se que o descumprimento de normas convencionais (tratados) e o 
desrespeito das obrigações erga omnes de proteção decorrentes do direito internacional 
costumeiro, resulta na responsabilidade internacional (MAZZUOLI, 2019).

No sistema interamericano é competência da Corte Interamericana realizar a jurisdição 
contenciosa, e também, de interpretar a Convenção Americana e outros tratados de direitos 
humanos sem adjudicação específica. Esta é a jurisdição consultiva da Corte Interamericana. 
No plano contencioso, a competência da Corte é limitada aos Estados-parte da Convenção que 
reconheçam tal jurisdição, segundo o artigo 62 da Convenção (PIOVESAN, 2019). 

Segundo Mazzuoli (2019) é responsabilidade da Corte Interamericana processar e jul-
gar um Estado-parte por violação dos direitos humanos de pessoas sujeitas à sua jurisdição. 
Cabe destacar que basta a ocorrência da violação de direitos sobre o cidadão, não importa 
qual é a nacionalidade da vítima. O sistema interamericano conta ainda com um tribunal supra-
nacional responsável pelo processo e julgamento de Estados violadores de suas obrigações 
internacionais determinadas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

No sistema interamericano, esgotados os recursos internos, as vítimas de uma 
violação estatal devem peticionar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Co-
missão ingressa com uma ação de responsabilidade contra o Estado autor da violação de 
direitos humanos, nos moldes das ações propostas no Judiciário interno de acordo com 
as normas do processo civil (MAZZUOLI, 2019). Evidencia-se que apenas a Comissão 
Interamericana e os Estados Partes podem submeter um caso à Corte Interamericana, 
não havendo a possibilidade de um ingresso individual, segundo o art. 61 da Convenção 
Americana (PIOVESAN, 2019). 

Greening Da Convenção Interamericana De Direitos Humanos E As Medidas Proteti-
vas Ao Meio Ambiente

De acordo com Valério Mazzuoli e Gustavo Teixeira (2013), a técnica da proteção 
ambiental por ricochete ou via reflexa, desenvolveu-se a partir da concepção de que dentro 
da estrutura do atual direito internacional do meio ambiente é indispensável a proteção dos 
direitos humanos. A concepção de que o meio ambiente por si só caracteriza um direito a ser 
protegido mostrou-se sem eficácia, visto que os direitos de solidariedade no âmbito interna-
cional estão envolvidos em um sistema de monitoramento extremamente frágil.

O Pacto de San José da Costa Rica (Convenção Americana de 1969) não realiza ne-
nhuma citação em seu texto acerca dos direitos de ordem ambiental. Na prática, a Comissão 
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Interamericana de Direitos Humanos e a Corte têm demonstrado a possibilidade do sistema 
da OEA proteger o meio ambiente. Para que as matérias de natureza ambiental sejam sub-
metidas ao sistema interamericano é necessário utilizar-se do Greening ou ‘esverdeamento’ 
(MAZZUOLI e TEXEIRA, 2013).

O Greening pode ser definido como um ‘fenômeno que ocorre quando se tenta (e se 
consegue) proteger direitos de cunho ambiental nos sistemas regionais de direitos humanos, 
que são sistemas aptos (em princípio) a receber queixas ou petições que contenham denún-
cias de violação a direitos civis e políticos’ (MAZZUOLI e TEXEIRA, 2013, p. 166).

A Resolução n. 12/85 do Povo Yanomami vs Brasil, foi o caso de estreia da temáti-
ca ambiental na Comissão Interamericana. Três anos depois, o Protocolo de San Salvador, 
adicionou no rol de proteção da Convenção Americana inúmeros direitos sociais (MAZZUOLI 
e TEXEIRA, 2013). Dentre os direitos elencados estão o direito ao trabalho (art. 6º), direitos 
sindicais (art. 8º), direito à previdência social (art. 9º) e direito à saúde (art. 10). O art. 11 
do dispositivo traz o direito a um meio ambiente sadio e determina a responsabilidade da 
promoção, proteção, preservação e melhoramento desse meio ambiente aos Estados partes 
(OEA, 1988).

O art. 19.1 do Protocolo de San Salvador instituiu um mecanismo de envio de relatórios 
periódicos à OEA por seus Estados-partes, relacionados às medidas adotadas para garantir o 
adequado respeito e cumprimento aos direitos elencados pelo dispositivo internacional. O art. 
19. 6, impõe os limites ao sistema de monitoramento por petições iniciais quando destaca no 
seu texto os casos elencados na alínea ‘a’ do 8 e no ar. 13, ou seja, apenas os casos dispostos 
nos artigos em comento serão submetidos à Comissão ou a Corte (OEA, 1988).

Segundo Mazzuoli e Teixeira (2013, p. 167, apud CANÇADO TRINDADE, 1999, 
p. 499), o Greening da Comissão e Cor te Interamericanas na grande maioria dos casos 
relacionados a matéria ambiental no sistema interamericano correspondem a violações 
ao direito fundamental a vida das populações mais vulneráveis a expansão econômica 
sobre os recursos naturais: os povos indígenas e outras comunidades campesinas das 
Américas.

De acordo com o Relatório da Secretaria-Geral da Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA) sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, de 04 de abril de 2002, trouxe como 
exemplos de proteção ambiental pelo efeito ricochete, os primeiros casos respectivamente 
analisados pela Comissão e pela Corte Interamericana, são eles, a Resolução n. 12/85 do 
povo Yanomami vs. Brasil e o caso da Comunidade Indígena Awas Tingni Mayagna (Sumo) 
contra a Nigéria (MAZZUOLI e TEXEIRA, 2013).

Dentre os casos já analisados ou em análise pela Comissão Interamericana poste-
riores à Resolução n. 12/85, ressalta-se a solicitação de Medida Cautelar n. 382/2010 das 
Comunidades Tradicionais da bacia do Rio Xingu reivindicando a paralisação das obras da 
UHE de Belo Monte (MAZZUOLI e TEXEIRA, 2013).
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2 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A CONSTRUÇÃO E 
OPERAÇÃO DA UHE DE BELO MONTE 

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte localizada entre os municípios de Altamira e Vitó-
ria do Xingu, no Estado do Pará, ressurge no cenário brasileiro como uma espécie de tábua 
de salvação para os ‘apagões’ ocorridos pelo país, em meados dos anos 2001 a 2003.

Belo Monte foi uma obra prioritária do Governo Federal no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). A autorização governamental para a construção da 
UHE de Belo Monte veio acompanhada de uma clara promessa dos movimentos sociais de 
contestação da obra: ela seria o único barramento do rio Xingu e não iria copiar os erros 
cometidos em outras UHE (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2015). 

A época da construção da UHE, os prognósticos apontavam que a barragem produzi-
ria: a inundação de parte da cidade de Altamira; o desaparecimento das praias da região; além 
de provocar a acentuada diminuição do volume d’água a jusante da barragem, onde se localiza 
a Terra Indígena Paquiçamba. Prevendo a realização transtornos e impactado as sociedades 
localizadas na área de influência do Xingu, o Ministério Público Federal (MPF) protocolou uma 
ação civil pública em benefício: A’Ukre, Arara, Araweté, Assurini, Gorotire, Juruna (Yudjá), Kara-
raô, Kayapó-Kuben Kran Ken, Kayapó Mekrangnoti, Kikretum, Kokraimoro, Moikarakô, Panará, 
Parakanã, Pituiaro, Pu’ro, Xikrín, Xipaia Kuruaia, pois a Eletronorte ‘escolheu’ uma área de 
influência indígena para alojar-se (PONTES JR e BELTRÃO. 2005, p. 74).

UHE Belo Monte acabou ganhando publicidade internacional na fase final da cons-
trução dada a magnitude dos impactos sociais e ambientais resultantes do empreendimento. 
Os povos Arara, Araweté, Assurini, Juruna, Kuruaya, Xikrin da Trincheira Bacajá e Parakanã 
sofreram e permanecem sofrendo com os impactos ocasionados pela UHE e por esse modo, 
deveriam ter sido consultados sobre a construção. A consulta não ocorreu e o empreendi-
mento seguiu a pleno vapor no Rio Xingu adentro (OLIVEIRA, 2016, p. 20). 

A Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHE Belo Monte) atingiu de modo específico a 
Volta Grande do Xingu (VGX), que conta com área de 622 km². Com o objetivo de alimentar 
as turbinas de geração de energia, um trecho de aproximadamente 100 Km de extensão foi 
desviado, o que vem ocasionando inúmeros impactos aos povos indígenas e comunidades 
tradicionais residentes no Rio Xingu (XERFAN, 2016).

Em novembro de 2015, o rio Xingu foi definitivamente barrado e desviado da região 
da Volta Grande, sobrando apenas uma vazão residual de água controlada pela conces-
sionária da barragem, nas duas terras indígenas por qual o rio passa nesse trecho, as TI’s 
Paquiçamba e Arara da Volta Grande, a diminuição da vazão natural chegou a 80%. Desde o 
ano em evidência, a quantidade, velocidade e nível da água na região não se originam mais 
do fluxo natural do rio, dependendo da operadora da UHE de Belo Monte. Desse modo, o 
licenciamento ambiental exigiu da concessionária que ela garanta a passagem de uma vazão 
mínima de água nos cerca de 100 km correspondentes à região da Volta Grande do Xingu 
(PEZZUTI, et al, 2018). 
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Por fim, ao destacar a falta de consulta prévia aos povos indígenas ou consulta ine-
ficiente, demonstra-se uma violação do direito à identidade cultural, considerada falta grave, 
uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade, conforme Treccani e Xerfan (2017). Resultando 
sim, na possibilidade de responsabilização do Estado Brasileiro, visto que tomou para si, um 
papel de violador dos direitos dos povos indígenas da TI Arara da Volta Grande do Xingu e 
Paquiçamba.

3 A CONVENÇÃO N. 169, OIT – A OBRIGATORIEDADE NA 
REALIZAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA, LIVRE E INFOR-
MADA 

Os povos indígenas da Volta Grande do Xingu, como os Arara da Volta Grande e Juru-
na do Paquiçamba, índios desaldeados ou em isolamento voluntário, não foram consultados 
pelo Congresso Nacional e nem por órgãos federais sobre a construção da UHE de Belo 
Monte’. Mesmo protegidos pela Convenção n. 169, OIT e pela CRFB/1988, o Estado brasilei-
ro limitou-se a não reconhecer o direito à proteção territorial, cultural e outras, remetido aos 
povos indígenas e comunidades tradicionais (VIEIRA, 2015, p. 176). 

Em 2005, os povos indígenas representados pelo Ministério Público Federal (MPF), 
conforme determina a Carta Magna de 1988, entraram com ação judicial questionando a não 
realização de oitivas aos povos indígenas da região para saber ‘se’ e ‘de que forma’ autoriza-
vam ou não a construção da obra em questão, fonte de inúmeros impactos pouco estudados 
(BELTRÃO; OLIVEIRA; PONTES JR, 2014). 

O Estado alegou a realização da CPLI nas comunidades impactadas, durante a fase 
de licenciamento ambiental dentro das audiências públicas, ou seja, o Estado ‘confundiu’ o 
processo de audiências públicas com o processo de consulta prévia, ato completamente 
irregular e ilegal. A legislação brasileira designa a realização de consulta prévia em dois mo-
mentos. Ressalta-se que os momentos determinados para a realização da CPLI não podem 
ou devem ser confundidos com as audiências públicas do licenciamento ambiental. 

É fundamental ressaltar que os povos indígenas estão protegidos por diferentes con-
venções internacionais, dentre elas, a Convenção n. 169, OIT, a qual o Brasil é signatário. A 
Convenção mencionada tem como finalidade principal a garantia e o respeito à diversidade 
ética. Liana Amin Silva (2017, p. 117) expõe que a Convenção n. 169, OIT sobre Povos Indí-
genas e tribais em países independentes (1989), ao revisar a Convenção n. 107, OIT (1957), 
estreia o reconhecimento dos chamados ‘novos direitos’ desses povos e comunidades. 

Dentre as matérias e direitos previsto no instrumento internacional da OIT estão: 
terras e territórios; contratação e condições de emprego; indústrias rurais; seguridade social 
e saúde; educação e meios de comunicação; contatos e cooperação através das fronteiras; 
administração de programas governamentais que afetam os povos indígenas e tribais (SIL-
VA, 2019, p. 49).
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A Convenção n. 169, OIT foi adotada em 27 de junho de 1989 em Genebra na 76ª 
reunião da Conferência Geral e foi aprovada no Brasil, por meio do Decreto Legislativo n. 
143 de 26 de junho de 2002, sendo ratificada no mesmo ano, com vigência iniciada em 25 
de julho de 2003, de acordo com o artigo 38, item 3 da Convenção n. 169, OIT. (XERFAN, 
2016, p. 148). 

A Convenção n. 169, OIT integra o ordenamento jurídico brasileiro, e dessa forma 
seus dispositivos devem ser cumpridos por todos no ordenamento jurídico nacional. Por ter 
status de tratado internacional, o Brasil aderiu voluntariamente à Convenção n. 169 assumin-
do os compromissos e obrigações nela definidos, inclusive a impossibilidade de retirar-se 
sem o devido processo (GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA, 2019, p. 10-11).

Como sujeitos coletivos de direitos, os povos indígenas e tribais tiveram reconheci-
dos, em âmbito internacional, o direito de decidirem livremente sobre seu presente e futuro 
(GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA, 2019, p. 10-11). O art. 6º impõe que os povos devem ser 
consultados através de procedimentos apropriados por meio de suas instituições represen-
tativas. A consulta deve ser realizada de boa-fé, conforme aponta o artigo em destaque. A 
obrigatoriedade na realização da consulta deriva da necessidade de os Estados nacionais 
preservarem os direitos dos povos (OIT, 1989). 

A forma jurídica mais aproximada do reconhecimento das autonomias dos povos 
tradicionais é a autonomia de vontade das partes na formulação de contratos. Apesar de, 
as formas aparentarem similaridade entre o contrato e o consentimento dos povos, há di-
ferenças profundas que inviabilizam a aplicação do instituto para a proteção e garantia de 
direitos coletivos de povos. A consulta à comunidade não é um acordo de duas partes, de 
dois direitos, o cenário aponta, o direito de uma parte e a obrigação da outra, ponto na qual 
encontra-se a proximidade com o contrato (SOUZA FILHO, 2019).

Segundo o artigo 6º, numeral 2 da Convenção, determina que o Estado tem a obriga-
ção de realizar a consulta ‘com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consenti-
mento acerca das medidas propostas’. Desse modo, conseguindo o consentimento, pode-se 
firmar um Termo de Acordo ou contrato, determinando limites do ato ou medida proposta 
pelo Estado e seu modus faciendi. O acordo pode levar a denominação de protocolo, pois é 
responsável por estabelecer os limites do consentimento e as exatas consequências do ato 
administrativo ou legislativo a ser praticado (OIT, 1989).

O protocolo é consequência do direito à consulta prévia, livre e informada, indicada 
pela Convenção n. 169, OIT no seu art. 6º, 1, a. O protocolo tem o objetivo de fazer com que 
o exercício do direito à consulta prévia seja emancipatório. Em vista disso, deve ser realizado 
de forma intercultural, respeitando os modos de criar, fazer e viver dos povos e comunidades 
diferenciados. O protocolo mostra como o povo se organiza, demonstrando assim que as 
decisões na comunidade são decididas coletivamente (PONTES JR, 2019). 

O protocolo próprio de consulta e consentimento ou mandato de consulta prévia, é 
um instrumento em que as comunidades expressam sua voz e exigem seus direitos, como 
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exercício da jusdiversidade e autodeterminação. O instrumento em questão, constitui juri-
dicidade ao definir como deve ser coordenada a consulta prévia e suas fases, e objetiva 
demonstrar como um processo de consulta deve ser realizado de forma legítima e apropriada 
(SILVA, 2019, p. 101 a 103). 

Os protocolos devem ser tratados como normas internacionais desenvolvidos livre-
mente para determinar as formas e os procedimentos de como chegar em uma decisão caso 
o Estado fosse consultá-los. O protocolo deve instituir a forma como todo povo se consi-
derará informado para a livre decisão. Os protocolos são a tradução escrita dos consensos 
internos de cada povo para se relacionar com os Estados nacionais, ou seja, o protocolo é a 
expressão escrita dos usos, costumes e tradições de cada povo para responder às consultas 
a serem realizadas pelo Estado nacional em conformidade com a Convenção n. 169 da OIT 
(SOUZA FILHO, 2019). 

A Convenção n. 169, OIT, a Convenção da Biodiversidade da ONU, a Declaração 
da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a Declaração Americana dos Direitos dos 
Povos Indígenas (OEA), assim como outros tratados, resoluções e decisões da Corte e da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos passaram a reputar e determinar que os po-
vos tradicionais têm direito a determinar seu desenvolvimento, suas prioridades e futuro. A 
Declaração da ONU, denominou isso de ‘autodeterminação’ (SOUZA FILHO, 2019, p. 41). 

Em dezembro de 2017, tivemos no Brasil um importante marco a favor dos protoco-
los, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu juridicamente o caráter vinculante 
dos protocolos, quando reconheceu o dever do Estado do Pará de consultar o povo Juruna 
da TI Paquiçamba. O TRF 1ª Região a partir dessa decisão suspendeu o processo de licen-
ciamento ambiental da mineradora Belo Sun, afirmando que a consulta deve ser realizada, 
em conformidade com as regras de consulta estabelecidas no Protocolo Juruna, devendo ser 
realizada anteriormente a licença de instalação de qualquer empreendimento (SILVA, 2019). 

O protocolo dos Juruna da Terra Indígena Paquiçamba foi produzido em 2017, em 
meio ao processo de licenciamento ambiental da mineradora Belo Sun, realizado pela Secre-
taria de Meio Ambiente do Estado do Pará (SEMAS). Na ocasião órgão ambiental estadual, 
já havia concedido as Licenças Prévia e de Instalação para mineradora, a contragosto do 
Ministério Público Federal, IBAMA, FUNAI e Conselho Nacional de Direitos Humanos que 
emitiram pareceres desfavoráveis em relação a Belo Sun (OLIVEIRA, 2019).

O protocolo foi entregue no ano de 2017 pelos indígenas em vários órgãos munici-
pais, estaduais e federais. Em dezembro do mesmo ano, o TRF 1ª Região suspendeu o licen-
ciamento de Belo Sun, a partir de uma Ação Civil Pública do MPF, na qual exigia a inclusão 
da consulta livre, prévia e informada aos Juruna, segundo as determinações do Protocolo 
(OLIVEIRA, 2019).

É significado evidenciar que o Protocolo do povo juruna possui uma especificidade 
ímpar em comparação a outros protocolos, em razão do momento da construção do docu-
mento de consulta, finalizado dois anos após o início da operação da UHE de Belo Monte 
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e nove anos após o início da construção da UHE. Conclui-se que o protocolo Juruna foi 
concebido levando em consideração as violações resultantes da construção até o momento 
de operação da UHE (MENDES e SILVA, 2019). 

No protocolo dos Juruna do Paquiçamba, os indígenas frisam a inobservância de 
consulta prévia na construção da UHE de Belo Monte e pontua alguns dos impactos resul-
tantes do empreendimento hidrelétrico, como o desvio do rio Xingu e a chegada de novos 
empreendimento no entorno da tribo indígena. Os juruna são decisivos em seu protocolo ao 
afirmar que não permitirão novos empreendimentos na Volta Grande do Xingu sem consulta. 

A Consulta Prévia conforme disposto no artigo 7º da Convenção n. 169, OIT, prevê que 
os povos indígenas e tribais devem ter o direito de decidir quais serão suas prioridades, em 
relação ao processo de desenvolvimento adotado, naquilo que afetar suas vidas, bem-estar 
espiritual e territorial, e no que possa interferir no seu próprio desenvolvimento (OIT, 1989).

 A Convenção n. 169, OIT determina que a consulta será realizada por meio de 
‘procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas’. 
(MARÉS, 2019, p. 31). Nesse intento, o documento da OIT atribui aos Estados e governos a 
instituição e adoção de todas as medidas necessárias, inclusive jurídicas, para garantir aos 
povos indígenas e tribais os efeitos diretos de posse e propriedade sobre as terras ocupadas 
por eles tradicionalmente, assim como, o direito de participar da gestão dos recursos (BE-
SER e CARVALHO, 2018). 

Documentos, recomendações e jurisprudências provenientes da Organização Interna-
cional do Trabalho, das Nações Unidas e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
estabelecem que o direito à consulta e consentimento prévio. O direito a CCPLI descende do di-
reito que os povos indígenas têm de não serem discriminados e do direito à autodeterminação, 
responsável por reconhecer a autonomia dos povos (GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA, 2019).

Nessa perspectiva, a CCPLI deve ser entendida como um instrumento de diálogo 
entre os povos indígenas e tribais e o Estado, a fim de garantir o direito à participação efetiva 
nos processos de tomada de decisões legislativas e administrativas relacionadas aos seus 
direitos coletivos. Desse modo, a CCPLI impõe uma obrigação aos Estados de perguntar, 
adequada e respeitosamente, aos povos indígenas e tribais, a sua opinião sobre o possível 
empreendimento ou projeto e como isso irá influenciar sobre suas vidas. A CPLI deve ser 
demandada, antes da adoção de qualquer meio impactante a direitos estabelecidos, sendo 
direito ainda, a manifestação e participação desses povos nas decisões estatais que possam 
lhes afetar (GARZÓN; YAMADA; OLIVEIRA).

3.1 A Jurisprudência da Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos: Consulta Prévia 

A jurisprudência da Corte IDH, consolidada pela Sentença de Mérito e Reparação 
emitida em 27 de junho de 2012 no caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecua-
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dor (Sentença Sarayaku), reconhece a obrigação dos Estados em realizar os processos 
de consulta especiais e diferenciais quando determinados interesses das comunidades 
e povos indígenas correm risco de ser impactados. A obrigatoriedade na consulta às co-
munidades e aos povos indígenas e tribais está vinculada à relação direta de assegurar 
o livre e pleno exercício dos direitos reconhecidos pela Convenção n. 169, OIT (CORTE 
IDH, 2012). 

A Corte IDH (2012) ressalta ainda, a responsabilidade do Estado em garantir o direito 
de consulta e participação em todas as fases do planejamento e desenvolvimento de um 
empreendimento, de acordo com as determinações da Convenção n. 169. O Estado deve 
ainda garantir que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados em qualquer ocasião 
ou cenário. Desse modo, caso haja possibilidade, será de competência do Estado realizar a 
fiscalização e o controle. 

Treccani e Xerfan (2017) com base na Sentença Sarayaku, afirmam que a ausência de 
consulta aos membros de uma determinada sociedade indígena, ou a consulta errônea e insu-
ficiente, resulta, diretamente, em uma violação do direito à identidade cultural, considerada uma 
inconstitucionalidade. Os autores em questão (2017) realizam uma comparação entre o caso 
Sarayaku e os povos indígenas impactados pela UHE de Belo Monte, e atestam semelhanças 
no que tange a violação do direito à consulta dos povos indígenas e os impactos resultantes. 

Os impactos aos povos indígenas por Belo Monte são inegáveis, pois o território do 
Xingu é indígena. Consequentemente, o desrespeito à Constituição e às normas internacio-
nais é realçado. As violações de direitos dos povos indígenas, são identificadas sem esforço, 
como por exemplo, a interrupção do curso do rio, que irá impactar diretamente o Povo Yudjá 
Juruna, localizados na Terra Indígena Paquiçamba. Os Yudjá Juruna e os Arara do Maia 
são os principais povos indígenas impactados e sacrificados pelos impactos resultantes do 
empreendimento em foco, precisamente por se localizarem a jusante do empreendimento e 
dependerem fundamentalmente das águas do Xingu para sobreviver (BELTRÃO; OLIVEIRA; 
PONTES JR, 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A UHE de Belo Monte é uma amostra de como o interesse político exerce uma grande 
influência nas decisões tomadas no nosso país, pois como mencionado, desde o projeto de 
construção desta usina, foram constatadas várias falhas e complicações que viriam a ocor-
rer na natureza e as comunidades indígenas que ali habitavam, e mesmo diante de todos os 
dados, se foi dado continuidade ao projeto, apenas camuflando as irregularidades.

Em síntese ao apresentado, pode-se observar que o interesse em explorar os recur-
sos da Amazônia, como uma forma de aumentar o potencial econômico e o desenvolvimento 
do nosso país, teve início em 1970, com incentivos imigratórios, e com a apresentação dos 
primeiras projetos de construção de hidrelétricas na região do Xingu, a Usina de Belo Monte, 
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fruto de jogo de interesses, e de mentiras contadas aos povos indígenas, foi construída 
pensando em um desenvolvimento do Brasil, mas ignorando os danos que seriam causados 
população que habitava no local.

No que tange a Convenção n. 169, OIT , esta estabelece uma série de medidas prote-
tivas aos indígenas, dentre elas a consulta prévia, que é um mecanismo que reforça o direito, 
o reconhecimento dos indígenas, de serem consultados antes de decisões que venham a ser 
tomadas e que possam afetar a sua vida e seus direitos, por exemplo no caso da UHE de Belo 
Monte, seria uma forma deste povo ter noção dos impactos que iriam ser causados, de ter 
participação nas decisões que envolvessem a terra onde tinham construído a sua cultura, a 
sua vida e de onde provinha o necessário para a sua sobrevivência .

Neste liame, é importante enfatizar o Protocolo Juruna, que pode ser visto como 
mais um avanço na busca dos direitos dos povos indígenas, pois como supramencionado 
este foi projetado em observância às violações da construção da UHE.

 Nada obstante, mesmo o Brasil sendo signatário da Convenção n. 169 OIT, houve 
um descumprimento brutal dos seus preceitos, não sendo efetuado o mecanismo de con-
sulta prévia, desconsiderando a população que ali estava, e causando danos imensuráveis. 
Nesse contexto, foi apresentado o caso de Belo Monte à Comissão Interamericana de Di-
reitos Humanos, devido a lentidão do processo em trâmite no Brasil, desse modo, a CIDH 
solicitou medidas urgentes devido ao risco que as comunidades indígenas corriam, sendo 
assim, foi feito pela Comissão uma série de recomendações a serem cumpridas pelo Estado 
Brasileiro, como o caso da medida assecuratória da consulta prévia.

Portanto, o Estado Brasileiro por violar uma norma internacional à qual é signatário, 
vai ser responsabilizado pelos danos causados ao meio ambiente e a comunidade indíge-
na, respondendo objetivamente pelos seus atos, pois como supramencionado é dever dos 
Estados controlar os seus órgãos e agentes internos com o objetivo de evitar violações as 
obrigações assumidas, sob pena de responsabilidade internacional. Até o presente momen-
to, o caso está longe de ser julgado pela Corte IDH.

Por fim, como estudantes e pesquisadoras na área, o caso Belo Monte assusta, as-
susta principalmente pela repetição de erros e violações aos povos indígenas Arara da Volta 
Grande e Paquiçamba. Os erros repetidos na construção de Belo Monte, podem ser reitera-
dos com Belo Sun, ou ainda, reforçados com a implementação do Hidrograma de Consenso. 
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RESUMO
Historicamente a questão agrária no Brasil, é baseada no modelo predominante da agricultura 
em bases capitalistas, tendo como fundamento principal a concentração da propriedade da terra, 
expropriação do campesinato, pacote tecnológico, mecanização e a monopolização dos meios 
de produção. Frente a este modelo, surgem experiências de resistência, construídas pelos mo-
vimentos sociais de luta pela terra, como é o caso do Movimento Sem Terra, na perspectiva de 
contraposição ao agronegócio pela democratização da terra e novas matrizes produtivas, com 
base na cultura do saber popular e em sintonia com o meio ambiente. Assim, a agroecologia se 
constrói a partir da resistência dos camponeses como alternativa viável e necessária à vida no 
campo. O objetivo deste trabalho é analisar as consequências do atual modelo de agricultura, os 
impactos locais no assentamento Laudenor de Souza, interior de São Paulo e evidenciar a inser-
ção das mulheres como protagonistas de novas formas de produzir e reproduzir a vida no campo, 
sendo a agroecologia, uma das pautas mobilizadoras para a organização do trabalho do coletivo. 
Chamado Mulherando, o coletivo se organiza para produzir alimentos saudáveis a preço justo para 
o consumo dos trabalhadores urbanos. Os fundamentos legais que amparam e estruturam essas 
práticas são compostas por legislações nacionais, e no âmbito internacional a Carta dos direitos 
humanos das camponesas e camponeses as quais figuram como normas protetivas ao direito 
de preservar suas práticas produtivas e saberes populares. Os recursos metodológicos utilizados 
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pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. E-mail: judite.santos@usp.br

3 Educadora e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Doutoranda em Ciências 
Sociais pela Universidade Estadual Paulista - UNESP. Mestra em Ciências Sociais pela UNESP, graduada 
em Pedagogia pela Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT. Email: selmaterra@gmail.com 

4 Assistente Social, assentada da reforma agrária e militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra. Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. E-mail: 
virginiaeliete@yahoo.com.br 
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nesta pesquisa foram, pesquisa de campo, consulta a legislações, consultas bibliográficas e aná-
lises de documentos. 

Palavras chaves: resistência; agroecologia; mulheres; questão agrária.

RESUMEN
Históricamente, la cuestión agraria en Brasil se basa en el modelo predominante de agricultura 
sobre una base capitalista, siendo el fundamento principal la concentración de la propiedad de 
la tierra, la expropiación del campesinado, el paquete tecnológico, la mecanización y la monopo-
lización de los medios de producción. Frente a este modelo surgen experiencias de resistencia, 
construidas por movimientos sociales que luchan por la tierra, como es el caso del Movimiento 
Sin Tierra, en la perspectiva de oponerse al agronegocio por la democratización de la tierra 
y nuevas matrices productivas, basadas en la cultura del conocimiento popular y en sintonía 
con el medio ambiente. Así, la agroecología se construye sobre la resistencia del campesinado 
como alternativa viable y necesaria a la vida en el campo. El objetivo de este trabajo es analizar 
las consecuencias del modelo de agricultura actual, los impactos locales en el asentamiento de 
Laudenor de Souza, interior de São Paulo y resaltar la inserción de las mujeres como protago-
nistas de nuevas formas de producir y reproducir la vida en el campo, siendo la agroecología, 
una pauta movilizadora para la organización del trabajo del colectivo. Denominado Mulherando, 
el colectivo se organiza para producir alimentos saludables a un precio justo para el consumo de 
los trabajadores urbanos. Los fundamentos legales que sustentan y estructuran estas prácticas 
están conformados por las leyes nacionales, y a nivel internacional, la Carta de los derechos hu-
manos de los campesinos y campesinas, que aparecen como una forma de proteger el derecho 
a preservar sus prácticas productivas y conocimientos populares. Los recursos metodológicos 
utilizados en esta investigación fueron, investigación de campo, consulta de legislación, consul-
tas bibliográficas y análisis de documentos.

Palabras clave: resistencia; agroecología; mujeres; cuestión agraria.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho se situa no marco da contradição entre o modelo de agricultura 
capitalista representado pelo agronegócio e o modelo de agricultura agroecológica represen-
tado pelas mulheres camponesas assentadas da reforma agrária, voltada à produção de ali-
mentos para a população local no âmbito do assentamento Laudenor de Souza, no município 
de Piratininga/SP. O atual contexto agrário é marcado por conflitos na luta pela terra e reforma 
agrária, mas também na disputa pelo modelo de agricultura às classes pelas classes sociais 
no campo. Por um lado, o avanço do agronegócio enquanto modelo hegemônico é levado a 
cabo pelas elites agroindustriais para maximizar os seus ganhos e, por outro lado, a resistên-
cia da luta pela terra e reforma agrária, enquanto direito básico para garantir a sobrevivência 
da população pobre no campo com modelos alternativos de agricultura.

A região Centro Oeste do Estado de São Paulo, tem sido na última década território de 
expansão e consolidação do capitalismo na agricultura através da apropriação de terras por 
empresas de capital transnacional, através da produção das commodities cana para açúcar 
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e etanol, laranja e mais especificamente o cultivo de eucaliptos voltados para a exportação, 
que afetam diretamente os assentamentos e comunidades rurais resistem em permanecer 
no campo. Esta situação tem colocado para estas comunidades, o desafio de se reinventar 
permanentemente como forma de resistência e sobrevivência. 

Localizado no município de Piratininga, interior do Estado de São Paulo, encontra-se 
o assentamento Laudenor de Souza que, por sua larga trajetória de luta, transformou-se num 
símbolo de resistência na região. Atualmente encontra-se cercado pelo plantio de silvicultura, 
e por consequência, as famílias têm buscado alternativas para permanecer na terra com 
poucos recursos e quase nada de infraestrutura. O coletivo de mulheres Mulherando, é um 
exemplo dessa resistência. 

As mulheres organizadas neste grupo têm sido as principais impulsionadoras da 
agroecologia na comunidade por meio da comercialização de cestas agroecológicas à gru-
pos de consumidores na cidade de Bauru. O trabalho do coletivo Mulherando valoriza a 
preservação dos saberes ancestrais relacionados à agricultura, desde o plantio, coleta e 
uso de insumos naturais, bem como cultivam a dinâmica de compartilhamento de mudas 
e sementes na comunidade. Nessa perspectiva, as mulheres promovem o cumprimento da 
função social da terra, a preservação da biodiversidade e o bem viver da comunidade local, 
tendo em vista o usufruto da terra como geração de vida através da agricultura camponesa 
e agroecológica. 

Esta experiência representa o protagonismo das mulheres assentadas no processo 
de resistência ativa contra a expansão das empresas silvicultoras (produção de eucalipto) 
que se instalaram na região, adentrando em diversos territórios de pequenos produtores e 
provocando impactos sociais e ambientais. Nesse sentido, o presente artigo demonstra as 
contradições da questão agrária local e seus impactos na prática produtiva de alimentos 
agroecológicos no assentamento, sobretudo na prática cotidiana das mulheres assentadas. 
Também se evidencia os desafios encontrados para a proteção do direito à alimentação 
adequada e a preservação do meio ambiente no contexto de crescente desequilíbrio so-
cioambiental provocado pelo agronegócio. Os aspectos normativos que amparam as práti-
cas produtivas realizadas pelo grupo Mulherando são sistematizados neste trabalho como 
forma de assegurar um conjunto de proteção legislativa referente às atividades da agricultura 
camponesa e da reforma agrária.

1 CONTEXTO DA QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL E NA 
REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA

O histórico do desenvolvimento da agricultura no Brasil, desde o período colonial até 
os dias atuais, preservou um modelo excludente e contraditório, em que a organização da 
estrutura fundiária se manteve concentrada nas mãos de uma pequena parcela de grandes 
proprietários rurais, voltados para a produção de commodities agrícolas, exclusivamente 
para a exportação. De acordo com Thomaz Jr (2004) esse modelo é altamente destrutivo 
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e predatório dos recursos naturais, além de ser dependente de pacotes tecnológicos, que 
utiliza intenso processo de mecanização agrícola, insumos sintéticos, novas tecnologias, 
que destroem o ambiente e causam o desemprego no campo. Destaca-se ainda altíssimas 
taxas de liberação e uso de agrotóxicos (proibidos em países de economia central) tendo 
como consequência a contaminação do ecossistema, causando danos irreparáveis para os 
seres vivos, como é o caso da contaminação do lençol freático (1.396 cidades brasileiras 
com até 27 tipos de agrotóxicos na água potável)5 seguida da contaminação do solo, do ar 
e dos seres vivos. De forma que a realidade da questão agrária no país apresenta um quadro 
grave de problemáticas, as quais são consequências da forma como se desenvolveu e se 
desenvolve na atualidade o modelo de agricultura no país.

Importante ressaltar que o processo histórico de modernização conservadora6 da 
agricultura, 1964-1984 (GRAZIANO, 1982, p. 40) criou as condições objetivas para o surgi-
mento do agronegócio seguido da reestruturação produtiva e o projeto neoliberal nos anos 
1990 em que ambos serviram de base para a gestação e consolidação do agronegócio7 
que foi difundida como nova hegemonia da agricultura capitalista no campo, rearticulando 
os interesses de classe da burguesia agroindustrial em torno de uma agricultura científica 
globalizada (MANÇANO, 2007). 

No âmbito da questão agrária no país, o agronegócio se concretiza juntando as re-
lações históricas que o desenvolvimento capitalista já consolidou, transformando-se qua-
litativamente em um modelo de produção que possui no seu núcleo interior contradições 
colossais aprofundadas pela atual fase de financeirização. No limiar do século XXI o antigo 
latifúndio, “mudou” essencialmente sua composição de atrasado para uma empresa rural 
moderna, tornando-se símbolo da avalanche do boom da economia brasileira. Surge o dis-
curso de modernidade, produtividade e sustentabilidade, ocultando em sua essência diver-
sas e profundas contradições, o qual é amplamente divulgado sob o discurso oficial, que o 
agronegócio é o carro chefe da economia brasileira amplamente divulgado na mídia como o 
“O Agro é Tech, o Agro é Pop, o Agro é Tudo. O Agro é a riqueza do Brasil”. 

5 Desses, 16 são classificados pela Anvisa como extremamente ou altamente tóxicos e 11 estão associados 
ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, malformação fetal, disfunções hormonais e 
reprodutivas”. O Estado de São Paulo é o mais afetado. No interior, Bauru é uma das cidades com alto 
nível de contaminação na água. Ver: Repórter Brasil. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2019/04/
coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipios/. Acesso em: 11 abr. 
2021. 

6 A modernização conservadora da agricultura foi implementada pelo Projeto da Revolução Verde e dos 
Complexos agroindustriais sustentada pela extensão da monocultura, que formulou a transformação 
da agricultura em mercadoria agrícola destinada à exportação. Esse modelo de agricultura por ser 
homogêneo é altamente dependente de pacotes tecnológicos e agroquímicos (GRAZIANO, 1982). 

7 É o nome dado ao modelo de desenvolvimento econômico capitalista no campo, que reúne o conjunto de 
concentração de terras para a produção de monoculturas para exportação. A produção é feita mediante o 
uso de altas tecnologias nas sementes e nos insumos e agrotóxicos, da exploração do trabalho e do meio 
ambiente. Possui um caráter expropriatório e produtivista que intensifica a destruição do campesinato. 
(MANÇANO, Bernardo Fernandes. Territórios da questão agrária: campesinato, reforma agrária e 
agronegócio. Reforma Agrária Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária – ABRA, v. 34 – 
n. 2, 2007, p. 89 -90).
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Na região Centro Oeste paulista, a questão agrária não diferencia de um quadro ge-
ral de níveis profundos de concentração da terra, monoculturas, produção de commodities 
agrícolas (cana, laranja e eucalipto) que se estendem e competem com as áreas alimentares, 
diminuindo significativamente a produção de alimentos para priorizar os produtos de expor-
tação (açúcar/etanol/celulose e suco de laranja). O modelo produtivo é o mesmo: intensa 
mecanização, agrotóxicos, transgênicos, insumos sintéticos, controle monopolista, de todo 
o complexo envolvendo as cadeias desde a produção até o consumo final. 

O grande fundamento da agricultura capitalista tem sido a produção de lucros priva-
dos e não a produção de alimentos com base nas necessidades básicas dos seres humanos. 
Um exemplo disso é que, na atualidade, o Brasil, em plena pandemia com mais de 350.000 
mortos por Covid 198, o agronegócio comemora o boom da produção agrícola no campo, 
num cenário onde aumentam os lucros do setor de grãos, sucroalcooleiro, cítrico, da silvi-
cultura, em contraste com o aumento da fome. Os últimos dados9, demonstrados pelo Jornal 
Folha de São Paulo revelam que em torno de 19 milhões de brasileiros estão passando fome, 
ao passo que 11 novos bilionários surgiram no Brasil em 2021.

Um dos principais problemas no interior de São Paulo está relacionado à fase expan-
sionista do plantio de eucalipto para a produção de celulose solúvel para abastecer a gigan-
tesca fábrica instalada na região centro oeste, tornando-se a maior competidora do produto 
celulose solúvel, no mercado mundial, a qual elevou excessivamente a produção de eucalipto 
no entorno. Todos os demais municípios e Piratininga veem sua vegetação e sua agricultura 
ser modificada de forma acelerada. O assentamento Laudenor de Souza encontra-se ilhado 
pelo plantio de eucaliptos e as famílias sentem os impactos, como por exemplo a diminuição 
de suas nascentes e a escassez de água em períodos de estiagem impactando a distribuição 
para as famílias, o desequilíbrio na fauna e a flora local, onde animais selvagens passaram 
a transitar em espaços comunitários na luta por sobrevivência; a morte de centenas de 
enxames e colmeias de abelhas comprometendo a produção de mel; e também, há ameaça 
de extinção de árvores típicas, símbolo da vegetação de cerrado paulista, a exemplo do 
cambará do campo. 

O Estado de São Paulo tem extensões de suas terras cobertas pela produção de cana 
de açúcar e passará a disputar com a produção de eucaliptos, provocando ao mesmo tempo, 
enorme impacto social e ambiental para as comunidades camponesas. A produção estimada 
para a fabricação da celulose solúvel pela empresa Bracell (capital asiático), será de 1,5 milhão 
de toneladas10 por ano na sua moderna fábrica em processo de instalação no município de Len-
çóis Paulista, região centro-oeste do Estado de São Paulo. Conforme (THOMAZ JR, 2004) Tais 

8 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2021/04/10/brasil-ultrapassa-350-mil-mortes-por-
covid-e-oms-compara-situacao-a-inferno-furioso. Acesso em: 11 abr. 2021. 

9 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/04/fome-atinge-19-milhoes-de-
brasileiros-durante-a-pandemia-em-2020.shtml. Acesso em: 11 abr. 2021.

10 Disponível em: https://www.bracell.com/noticias/bracell-amplia-producao-de-celulose-soluvel-em-sao-
paulo/. Acesso em: 25 mar. 2021.
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transformações impactaram diretamente no modo de vida camponês, provocando o processo 
de esvaziamento do campo, a consolidação da monocultura, avanço tecnológico.

Na região Centro Oeste paulista, as contradições da luta de classes no campo, pro-
duziu um foco de luta pela terra e reforma agrária, consolidando as lutas do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a partir de 1987 protagonizando ocupações de terra 
e enfrentamento ao latifúndio e ao modelo do agronegócio, como forma de pressionar pela 
democratização do acesso à terra e organização do modelo produtivo em outras bases, o 
da agroecologia, cooperação e justiça social. O MST na região tem conquistado diversos 
assentamentos, somando-se 12 no total, com cerca de 3 mil famílias assentadas, as quais 
se organizam em bases da agricultura camponesa, familiar e de resistência, numa lógica que 
segue na contramão do modelo produtivo do agronegócio. Os conflitos nessas áreas são 
permanentes na luta pela sobrevivência do campesinato, de seu modo de vida, bem como, 
das condições de sua existência e reprodução.

2 O ASSENTAMENTO LAUDENOR DE SOUZA E OS DESA-
FIOS DA LUTA PELA TERRA

O assentamento Laudenor de Souza é resultado do processo de luta e resistência de 
milhares de famílias organizadas pelo MST no final da década de 1990, período de intensi-
ficação da luta pela terra. A década foi marcada pelo acirramento dos conflitos no campo, 
resultado do aprofundamento da concentração fundiária no Brasil que perdura até os dias 
atuais, bem como o aumento da violência contra os movimentos sociais do campo.

Neste período, houve o aumento do desemprego, da fome e da violência em con-
sequência da implementação da política neoliberal levada a cabo no Brasil. De acordo com 
Mançano (1999), no governo FHC, a pauta da reforma agrária foi apresentada como uma 
importante medida para o desenvolvimento do país, no entanto o governo transformou a 
reforma agrária em uma medida compensatória, sem alterar, portanto, a estrutura fundiária 
do país. Ao contrário, houve maior concentração fundiária e em consequência, o aumento 
dos conflitos no âmbito da luta pela terra, o que caracterizou a questão agrária na década 
de 1990. 

A característica principal do MST ao longo de sua existência, se constituiu a partir 
das lutas de resistência em defesa da terra e da reforma agrária. Foi neste contexto de extre-
ma violência, que no ano de 1996 aconteceu o histórico Massacre de Eldorado dos Carajás, 
no qual 21 pessoas foram assassinadas pela polícia militar em conluio com o governo do 
Estado do Pará. 

Este fato demarcou o acirramento da luta pela terra no Brasil. A partir de então, 
centenas de acampamentos foram organizados em todo o país em resposta à violência de 
Estado contra o MST e em memória às vítimas do massacre. Assim, o dia 17 de abril foi 
instituído internacionalmente pela Via Campesina como dia internacional de luta pela terra, 
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conforme afirma Mançano (1999). Para o MST, a data transformou-se em dia simbólico 
marcado pelas massivas jornadas de luta pela terra em todo país11. 

Foi nesse marco que nasceu o então acampamento Laudenor de Souza12, em 12 de 
julho de 1997, resultado do trabalho de base para a retomada das ocupações de terras na 
região Sudoeste do Estado de São Paulo. De acordo com Mançano (1999), do início dos 
anos oitenta até meados dos anos noventa, foi o período de territorialização13 do MST. A 
partir deste período, o Movimento decide como estratégia principal a ocupação massiva 
contra o latifúndio sob a palavra de ordem “Reforma Agrária por um Brasil sem latifúndio!” 

Ao longo de sua trajetória o acampamento Laudenor de Souza realizou diversas ocu-
pações inicialmente na região Sudoeste e, posteriormente trasladou-se para a região Centro 
Oeste, nas proximidades de Bauru. A luta pela terra foi marcada por intensos conflitos, que 
transformou a história das famílias em símbolo de resistência. Sendo que após 6 anos de 
resistência a Fazenda Santo Antônio, em Piratininga foi objeto de desapropriação do Governo 
Federal conforme decreto de 21 de dezembro de 1999, após ter sido um dos palcos de 
intenso conflito e resistência, dando origem, em 2003, ao Projeto de Assentamento (PA) 
Santo Antônio. 

Hoje o assentamento conta com 27 famílias assentadas e outras agregadas, abar-
cando cerca de 80 pessoas diretamente beneficiárias da reforma agrária. A luta pela conquis-
ta da terra não foi fácil, mas, mais difícil continua sendo a luta para permanecer no assenta-
mento. As transformações capitalistas ocorridas no campo nas últimas décadas, levaram ao 
aprofundamento das contradições no âmbito das relações sociais e econômicas que afetam 
diretamente o modo de vida camponês através das formas violentas de expropriação dos 
territórios e da força de trabalho. 

Se por um lado assistimos o avanço da modernização capitalista na agricultura, por 
outro vemos cotidianamente, o empobrecimento das famílias que resistem no campo, ten-
do a maioria das pessoas, sobretudo jovens e mulheres, que sair dos assentamentos para 
vender sua força de trabalho na cidade ou nos empreendimentos agrícolas do entorno. Neste 
sentido, o assentamento Laudenor de Souza se enquadra no que é caracterizado pelo MST 
de assentamento precarizado (MST, 2018). Esta caracterização decorre da falta de investi-
mentos estatal de infraestrutura para o desenvolvimento local conforme a necessidade das 
famílias. Apesar do acesso à terra, a falta de infraestrutura e créditos de incentivo à pequena 
produção debilita o desenvolvimento econômico, social e cultural do assentamento.

11  Pressionado pelas ações do Movimento, em 2002, o Governo FHC decretou o dia 17 de abril como dia 
nacional de luta pela terra conforme Lei n. 10.469/02, mas isso não significou a diminuição da violência 
no campo, tampouco a realização de uma política de reforma agrária no país.

12 O nome do acampamento provém de uma homenagem ao militante do MST, Laudenor de Souza, que 
morreu vítima de acidente rodoviário em abril de 1997.

13 O conceito de territorialização do MST utilizado pelo autor refere-se ao processo de ocupação, enraizamento 
e as disputas hegemônicas no território, a qual o MST transforma em espaço de produção e reprodução 
da sua existência através dos acampamentos e assentamentos. A concretização e enraizamento dos 
assentamentos do MST constitui-se no alicerce do seu projeto societário.
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Contudo há iniciativas importantes frente ao esmagamento social e territorial na pers-
pectiva de propor alternativas viáveis através da produção de alimentos agroecológicos. A 
experiência do Coletivo Mulherando tem representado a capacidade de resistência ao modelo 
hegemônico de agricultura e ao mesmo tempo a possibilidade de um caminho alternativo.

3 O COLETIVO MULHERANDO E A EXPERIÊNCIA DAS 
CESTAS AGROECOLÓGICAS 

O coletivo de mulheres Mulherando surgiu da necessidade de organização das mu-
lheres em torno da produção e geração de renda, pois as mulheres sempre foram as princi-
pais afetadas pela falta de política pública de desenvolvimento do assentamento haja visto 
que, em mais de vinte anos, nunca conseguiram acessar nenhum tipo de crédito subsidiado 
pelo Estado de apoio à mulher para geração de renda, seja para produção agrícola ou de 
outra natureza. 

Diante deste contexto, iniciou-se o processo organizativo entre um grupo de mulhe-
res do assentamento através de um projeto para construção de uma cozinha comunitária 
para processamento de alimentos na perspectiva de agregar valor aos alimentos in natura, 
tais como leite, frutas, verduras, legumes, mel, etc. para comercialização institucional por 
meio Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Es-
colar PNAE, melhorando assim a renda das famílias e contribuindo para a autonomia econô-
mica e financeira das mulheres. 

De acordo com Ana Terra Reis (2015), o PAA e o PNAE materializaram uma demanda 
dos movimentos sociais em nível nacional destacando-se a “valorização da produção de 
mulheres e jovens; mudanças nas práticas produtivas; o estreitamento da relação campo-
-cidade com uma nova sociabilidade entre os beneficiários e produtores e consumidores” 
(REIS, 2015, p. 136). Com este objetivo as mulheres iniciaram no ano de 2010, suas pri-
meiras formas de organização através de encontros e reuniões para construção do projeto 
da cozinha comunitária.

Após vários meses de reuniões e encontros chegou-se ao consenso de formação do 
grupo de mulheres e a definição do nome “Mulherando” representou a construção da identi-
dade no resgate da cultura, do universo feminino, das individualidades, da coletividade, das 
dificuldades do Ser Mulher camponesa nesta sociedade patriarcal, bem como os desafios na 
busca pela emancipação.

Neste processo de organização as mulheres perceberam, que unidas, conseguiriam 
libertar-se juntas dos laços de opressão, conseguiriam intercambiar conhecimento e re-
conhecer sua capacidade de produzir, de ensinar, de comercializar, de ter independência 
para coordenar processos e conduzir uma reunião. De divertir-se, de ter amor-próprio, de 
enfrentar a violência doméstica e finalmente, de ser o que elas quiserem (e por que não?). E 
assim elas fizeram, tomaram a frente no processo organizativo sendo, em 2013, eleita a pri-



MULHERES E AGROECOLOGIA NA RESISTÊNCIA AO AGRONEGÓCIO. 95

meira mulher como presidenta da Associação dos Produtores Rurais Assentados Laudenor 
de Souza -APLAUSO.

  A partir de então, assumiram o protagonismo na organização do assentamento 
através da Associação fortaleceram o trabalho coletivo e a produção de alimentos agroe-
cológicos, o que possibilitou o empoderamento das mulheres na luta pela sobrevivência e 
por melhores condições de vida. Tal experiência possibilitou qualificar os temas de interesse 
da comunidade acerca da produção de alimentos e a adoção da agroecologia como forma 
de produção que leva em consideração o meio ambiente, bem como as relações culturais 
e sociais, “como ciência, ela estabelece bases para a construção de estilos de agricultura 
sustentável e desenvolvimento rural” (SANTOS, et al. 2014, p. 39). 

Além de ser uma matriz tecnológica viável, a agroecologia também perpassa por ques-
tões políticas, uma vez que se opõe à lógica da agricultura capitalista e se transforma em 
cultura de resistência. Assim, o coletivo Mulherando busca permanentemente melhorar sua 
prática através do intercâmbio de conhecimento das práticas e pesquisas realizadas acerca da 
sustentabilidade por meio do aproveitamento dos recursos naturais disponíveis na comunida-
de. Neste sentido, a opção pela agroecologia foi estratégica, uma vez que possibilitou maior 
autonomia organizativa e econômica com vistas ao fortalecimento do trabalho das mulheres.

A principal dificuldade na trajetória do grupo Mulherando continua sendo a questão 
econômica. A falta de incentivo estatal impediu que o objetivo da cozinha comunitária pudes-
se ser alcançado, assim como o corte de gastos nas políticas públicas de comercialização, 
como PAA e PNAE, significou o desmonte na dinâmica de organização e da vida econômica 
dos assentados. O corte no orçamento, pelo Governo Federal, partir de 2016 impediu a 
continuidade de acesso aos recursos públicos destinados à reforma agrária, de maneira 
que todo o assentamento se viu prejudicado com impacto direto na renda das famílias, de 
maneira que muitas pessoas, sobretudo jovens e mulheres, se viram obrigadas a trabalhar 
na cidade para sobreviver.

Entretanto, em meados do ano de 2018, as mulheres retomaram a organização do 
grupo na perspectiva da comercialização de cestas agroecológicas, experiência crescente 
no MST em torno da produção de alimentos saudáveis. Com o exemplo de experiências 
exitosas em outros assentamentos da região, as mulheres sentiram-se encorajadas a iniciar 
sua própria experiência, a qual veio a se concretizar dois anos depois.

As mulheres impulsionadoras do coletivo Mulherando encontraram na organização 
e produção das cestas agroecológicas o compromisso no combate à fome e na defesa da 
alimentação saudável como direito humano fundamental.

Um dos temas sensíveis que voltou a afetar a população brasileira, junto ao aprofun-
damento da crise sanitária da COVID 19, foi o tema da fome e o encarecimento dos alimen-
tos. Estima-se que atualmente cerca de 19 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha 
da pobreza no Brasil (BRASIL DE FATO, 2021). 
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Diante desse cenário, o MST reordenou suas atividades transformando todos os as-
sentamentos em potencial produtor de alimentos saudáveis com o objetivo de contribuir com 
a população pobre, sobretudo dos centros urbanos, no combate à fome. Assim, durante o ano 
de 2020, o MST doou mais de 3 mil toneladas de alimentos em todo o território nacional (MST, 
2021)14. Além da doação de alimentos para a população das periferias, o Movimento também 
canalizou sua produção para a comercialização, à preço justo, através das cestas agroeco-
lógicas que foram adotadas em praticamente todos os Estados onde há assentamentos do 
MST. As cestas agroecológicas possibilitam que chegue à mesa da classe trabalhadora urbana, 
alimentos de qualidade a preços mais acessíveis, se comparados ao mercado comum. Este 
tipo de comercialização contribuiu para restabelecer o diálogo sobre a necessidade da reforma 
agrária no Brasil, como uma alternativa viável no combate à fome e à pobreza.

Foi neste cenário que o coletivo Mulherando se reorganizou para protagonizar o 
projeto de Cestas Agroecológicas que estão sendo entregues semanalmente na cidade de 
Bauru, cerca de 50 km do assentamento. A dinâmica do coletivo Mulherando perpassa pelo 
trabalho coletivo de organização das demandas internas que vão desde o planejamento, pro-
dução, organização da colheita, montagem das cestas, contabilidade, finanças, redes sociais 
etc., bem como das demandas externas, que é sobretudo divulgação e diálogo com o grupo 
de consumidores e a população em geral, até as entregas de cada semana. 

Para maior alcance do trabalho, o coletivo conta com mecanismos de divulgação 
através das redes sociais, a qual dispõe de informações que envolvem tanto o processo pro-
dutivo, quanto os benefícios sobre o consumo de alimentos saudáveis para a saúde humana. 
Os espaços de divulgação também se transformam em ações de conscientização sobre a 
importância da reforma agrária na produção de alimentos saudáveis com a premissa de que 
comer bem é um direito e um ato político. “é possível incluir na salada, uma reforma agrária, 
um combate à monocultura e ainda conseguir muitos nutrientes” (JORNAL O DOIS, 2020). 

As Cestas Agroecológicas do Coletivo Mulherando têm sido uma importante fonte 
de renda para as mulheres, haja visto a crise econômica, que afeta sobretudo as mulheres 
pobres em todo país, e que tem se agravado durante a pandemia. Além da comercialização 
direta, o coletivo Mulherando também promove doações de alimentos agroecológicos para 
entidades sociais, tais como centros de acolhimento de mulheres vítimas de violência do-
méstica, lar de idosos, hospitais, casas de passagem de pessoas em tratamento de álcool e 
drogas, nos municípios de Piratininga e Bauru. A doação de alimentos tem sido para o MST 
um gesto de solidariedade humana em tempos de pandemia. 

A iniciativa das Cestas Agroecológicas se constituiu, portanto, numa importante fer-
ramenta de diálogo entre a classe trabalhadora do campo e da cidade, evidenciando uma 
vez mais que a reforma agrária no Brasil é uma necessidade que trará benefícios para a 
população em geral. 

14 Disponível em: https://mst.org.br/2021/01/22/mst-completa-37-anos-e-mostra-a-forca-da-agricultura-
familiar-durante-a-pandemia/. Acesso em: 11 abr. 2021. 
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4 MULHERES, AGROECOLOGIA E AGRICULTURA CAM-
PONESA

As mulheres assentadas têm um papel fundamental na história do Assentamento 
Laudenor de Souza, tanto no aspecto histórico da luta pela reforma agrária, quanto na imple-
mentação da agroecologia como alternativa viável de produção de alimentos. 

A participação da mulher enquanto sujeito protagonista na produção agroecológica 
vem se reafirmando na prática cotidiana do MST, de maneira que não há, portanto, agroe-
cologia sem a participação da mulher. De acordo com o Jornal Sem Terra (jun. 2015) as 
trabalhadoras do MST defendem que para a construção da agroecologia é necessário romper 
com todos os preconceitos que afetam as questões de gênero “é necessário reconhecer e 
valorizar o papel histórico que as mulheres têm dado para o desenvolvimento da agricultura 
é um princípio desta construção” (MST, 2015). 

A Articulação Nacional de Agroecologia -ANA15 também compartilha desse enten-
dimento, conforme síntese do GT de mulheres, disposto na página da ANA16 “Se não reco-
nhece o papel e o trabalho das mulheres, então não é agroecologia”. Há nesse sentido, um 
consenso defendido pelo MST, pela ANA e outros movimentos campesinos, de que sem 
feminismo não há agroecologia. 

De acordo com Sevilla Guzmán (2011, p. 13) a agricultura de base agroecológica 
possui dimensões que são multidimensionais e transformadoras que permitem revolucionar 
e reconstruir as estruturas societárias, ao mesmo tempo em que permite resistir e sobreviver 
as formas neo colonizadoras de dominações culturais, sociais, econômicas e tecnológicas 
científicas. O autor explica que a agroecologia pode ser definida como o manejo ecológico 
dos recursos naturais através de formas de ações sociais coletivas que trazem alternativas 
para a atual crise civilizatória. Ou seja, pode se afirmar que a agroecologia é a proposta capaz 
de superar o modelo de agricultura capitalista porque não é apenas uma proposição técnica, 
mas também reúne proposições políticas, uma vez que afeta a lógica produtiva.

Conforme Katya Isaguirre e Aline Silva “A agroecologia é também uma proposta mul-
tidimensional, isto é, requer a articulação das dimensões ambientais, socioculturais, técnica, 
política e científica em prol de incentivar outra produção agrícola em bases sustentáveis e em 
respeito a critérios de justiça socioambiental” (ISAGUIRRE & SILVA, 2020, p. 349). 

Considerando o trecho citado, percebe-se que a agroecologia engloba diversas di-
mensões que vão desde os mecanismos produtivos, que conciliam o sistema de intercâmbio 
entre distintas formas de conhecimentos. Para Glizman (2011) esse sistema de intercâmbio 

15 A Associação Nacional de Agroecologia é resultado da aproximação da sociedade civil e de movimentos 
sociais de luta pela terra, consumidores, entre outros, e tem como objetivo promover a agroecologia 
como uma agricultura sustentável além da preocupação política e social, conforme Carta Política de 
2002. Disponível em: https://www.alainet.org/es/node/106295. Acesso 21 mar. 2021. 

16 Disponível em: https://agroecologia.org.br/2019/03/08/se-nao-reconhece-o-papel-e-o-trabalho-das-
mulheres-entao-nao-e-agroecologia/. Acesso em: 20 mar. 2021. 



Aline Maria dos S. Silva | Judite Elaine dos Santos | Selma de Fátima Santos | Eliete Virginia dos Santos98

também gera formas de mercados alternativos como redes solidárias ou de alianças esta-
belecidas entre produtores e consumidores, que culminam em novas formas de ação social 
coletiva de sustentabilidade social. No caso concreto analisado nesse trabalho esse sistema 
de intercâmbio se consolidou através das Cestas Agroecológicas. 

Outro aspecto que deve ser levado em consideração sobre o sistema de produção 
agroecológica, é a capacidade de promover o uso adequado do solo e da terra contribuindo 
de forma responsável com a produção e reprodução da vida humana, da biodiversidade e 
principalmente no fortalecimento da segurança alimentar. 

Os quintais produtivos pensados e manejados pelas mulheres tornaram-se espaços 
de empoderamento e de ressignificação da agricultura no que tange à produção de alimen-
tos saudáveis dentro de um contexto marcado pelo enfrentamento à agricultura capitalista. 
Diante do contexto atual de aprofundamento do neoliberalismo, das crises políticas, econô-
mica e ambiental, os desafios que envolvem as mulheres do grupo Mulherando abarcam a 
reafirmação da luta contra o agronegócio e a perspectiva de manutenção da produção para 
as cestas de alimentos agroecológicos. 

A organização das cestas de alimentos significa novas alternativas para o assenta-
mento pois através da capacidade de reinventar a comercialização, contribui para o processo 
de geração de renda e autonomia econômica das mulheres e das famílias assentadas, além 
disso contribui externamente expondo um novo modo de pensar a agricultura e a sociedade. 
De acordo com Emma Siliprandi, (2015) a agroecologia se consolida como uma forma de 
pensar um novo modelo para a agricultura.

As questões centrais da agricultura camponesa incluem no contexto teórico a prática 
da agroecologia como um potencial transformador da autonomia do processo produtivo 
das mulheres nos assentamentos proporcionando o desenvolvimento pessoal e econômico 
com dignidade. Guzman aponta que o eixo central da agroecologia são os elementos que 
interligam a autonomia e o controle do processo produtivo, a transformação social a socioe-
conômica de ação local, e a sociopolítica de transformação social (GUZMAN, 2011, p. 17).

A produção agroecológica proporciona, portanto, a emancipação política das mulhe-
res assentadas, uma vez que está vinculada à construção de lutas concretas, no enfrenta-
mento ao latifúndio e ao Capital, a retomada da produção de base agroecológica, bem como 
o protagonismo em defesa das sementes e da soberania alimentar. 

5 POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO: OS DESAFIOS 
JURÍDICOS E POLÍTICOS 

A agroecologia se afirmar como uma proposta paradigmática no século XXI ao modelo 
destrutivo do agronegócio, consolidando-se como uma alternativa de produção de alimentos 
saudáveis consorciada com o compromisso social e político da manutenção da vida humana e 
da biodiversidade. Portanto, a agroecologia integra o ser humano com a terra como um sujeito 
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de direitos, além de evidenciar o trabalho das mulheres numa perspectiva de resgate da biodi-
versidade e a emancipação da soberania alimentar (SILIPRANDI, 2000, p. 70).

Embora a importância da agricultura com base ecológica seja fundamental para pen-
sar o direito à alimentação livre de agrotóxicos e a soberania alimentar, o seu reconhecimento 
e a autonomia das mulheres no âmbito legislativo ainda é uma pauta de luta e de construção 
constante. Desde a década de 1990, há a preocupação e reconhecimento internacional da 
relação entre mulheres e a proteção do meio ambiente. Os Documentos da ECO-92 demons-
tram que as mulheres têm uma participação essencial para o alcance do desenvolvimento 
sustentável (ONU, 1992, p. 3). 

Buscando atender e provocar a implementação desses conceitos no âmbito institu-
cional, em 2012, a gestão da presidenta Dilma Rousseff através Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário - MDA (extinto em 2016) e contando com ampla participação da sociedade, 
institui o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO, trazendo como 
meta principal a integração de políticas setoriais no sentido de incentivar, fortalecer e ampliar 
os sistemas de produção orgânicos e de base agroecológica, buscando assim implementar 
a segurança alimentar e nutricional e garantir formas plurais de acesso ao mercado que 
garantam fatores socioeconômicos, ambientais e culturais (MDA, 2013). 

A autora Silvia Federici (2020) ressalta que as mulheres têm sido as principais im-
pulsionadoras da agroecologia nas comunidades camponesas, visto que é um modelo in-
clusivo, com potencial para novas experiências e mudanças nas práticas produtivas, e ainda 
possibilitam a unificação de elementos comuns de luta pela terra, conceito político e cultural 
que incorporam as relações de gênero como parte do processo produtivo. 

A valorização dos saberes tradicionais faz parte da produção e reprodução da agri-
cultura camponesa. Entretanto, a sociedade, por muito tempo, deixou de reconhecer a im-
portância do papel desempenhado pelas mulheres nesse processo, sendo elas invisibiliza-
das de tal forma, que foram reduzidas a “donas de casa”. De acordo com F. Jahn, “o papel 
invisibilizado, relegado às mulheres na produção, pode ser atrelado a uma cultura patriarcal, 
em que o trabalho doméstico, no entorno da casa e na lavoura desenvolvidos por elas não 
é reconhecido, valorizado e nem valorado” (JAHN; SANTOS; RODRIGUES, 2020, p. 136). 

Nessa seara, em âmbito internacional, o Terceiro Comitê da Assembleia Geral das 
Nações Unidas aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os direitos dos Camponeses 
e Camponesas, que reconhece, sistematiza e garante direitos humanos ao campesinato no 
mundo. Esse documento é resultado das articulações de lutas populares através da Via Cam-
pesina, e se consolida como um marco histórico, pois também define direitos específicos 
das mulheres camponesas ressaltando a importância das mulheres na produção de alimen-
tos, e reconhece ainda a soberania alimentar, como um direito internacional. 

O reconhecimento internacional é mais abrangente em relação aos direitos das mu-
lheres e do meio ambiente, do que as normas internas, entretanto, a gestão do presidente 
Bolsonaro - 2018 - 2022, não ratificou a Declaração sobre o direito dos camponeses e 
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camponesas, de forma que o citado documento não possui efeito vinculativo no Brasil. Ainda 
assim, a Declaração constitui em um mecanismo internacional que legitima as lutas popu-
lares no sentido de pressionar o Estado a elaborar, desenvolver e cumprir políticas públicas 
que sejam significantes para o trabalho produtivo das mulheres do campo. 

Em âmbito nacional observa-se o Decreto n. 7.794/12, que instituiu a Política Na-
cional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO, em seu art. 1º explana como objetivo 
principal a integração e articulação de políticas públicas, programas e ações que amparem 
a produção agroecológica e orgânica de forma a contribuir para o desenvolvimento social e 
dos recursos naturais bem como integrar o consumo de alimentos saudáveis. 

O art. 3º, VII, do Decreto n. 7.794/12 tem como uma de suas principais diretrizes a 
contribuição e redução das desigualdades de gênero, por meio de ações e programas que 
promovam a autonomia econômica das mulheres. Apesar do Brasil dispor de legislação 
protetiva para o exercício da agroecologia e reconhecer o protagonismo das mulheres na 
conservação da biodiversidade e da diversidade das sementes, as conquistas se deram 
através da luta e enfrentamento permanente das mulheres em defesa dos seus direitos. As 
mulheres do coletivo Mulherando, apesar de terem sua produção agroecológica, não são 
reconhecidas legalmente como tal, devido às travas burocráticas em relação à certificação 
da produção agroecológica. Além disso, também são privadas do acesso à aquisição de 
tecnologias para ampliarem sua produção, no entanto, se destacam no uso e conservação 
dos recursos naturais, uma vez que utilizam insumos provenientes do próprio assentamento, 
evitando insumos de bases sintéticas ou sementes estéreis ou transgênicas. 

Para Federici (2020), o contexto atual de expansão do capital internacional no cam-
po, está diretamente ligado a uma nova forma de acumulação primitiva. Segundo a autora, 
as práticas das mulheres camponesas se constituem como uma importante ferramenta de 
resistência, destacando-se a relevância do papel das mulheres como guardiãs da terra, das 
sementes e na preservação e transmissão dos saberes tradicionais “As mulheres são cada vez 
mais conscientes, que o ativismo por soberania alimentar, protege suas comunidades frente às 
ofensivas das companhias transnacionais, e um exemplo de luta contra a manipulação genética 
das sementes, é criar um banco de sementes” (FEDERCI, 2020, p. 205, tradução livre). 

Nesse aspecto, os desafios que estão colocados, estão diretamente ligados com a 
luta pela democratização e acesso à terra, bem como a resistência pela sua permanência no 
território conquistado e dela tirar o seu sustento, no entanto, isso também interliga outros de-
safios como a resistência no território, e estar prontas para denunciar as violações de direitos 
cometidas pelo agronegócio, mas principalmente manter-se organizadas e construindo-se 
como sujeitos políticos no cotidiano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O coletivo Mulherando, enquanto experiência de âmbito local, se insere na estratégia 
geral do MST de produzir alimentos saudáveis para a população brasileira, bem como se 
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insere no âmbito da luta feminista pela emancipação, política, social e econômica das mu-
lheres camponesas. O Agronegócio enquanto modelo hegemônico já nos apresentou suas 
contradições inerentes ao desenvolvimento capitalista: fome, desemprego, crise ambiental, 
concentração da terra e da renda, são algumas das principais consequências deste modelo. 
A reforma agrária se insere, portanto, em uma das principais saídas para resolver problemas 
estruturais como fome e desemprego.

A Carta dos Direitos Humanos dos Camponeses e Camponesas é uma ferramenta 
jurídica que consolida o direito à terra, a preservação dos saberes populares e consolida a 
agroecologia como um processo de resistência ao projeto hegemônico de produção capita-
lista. O desafio que se coloca nesse contexto difícil no campo das lutas populares é buscar 
a efetivação do documento que reconhece os direitos fundamentais do campesinato, bem 
como a elaboração de políticas públicas que efetivem o direito à terra e à agroecologia 
como um conceito de agricultura que possibilita perspectivas culturais, de inclusão social e 
da proteção da natureza, através do cultivo de alimentos que dispensam o uso de pacotes 
tecnológicos e proporcionam maior diversidade e a dignidade da vida no campo. 

Nesta perspectiva, o Assentamento Laudenor de Souza, enquanto comunidade cam-
ponesa continua sua luta e resistência pelo direito à permanência na terra, tendo a produção 
agroecológica como nova matriz de produção de alimentos na geração de renda para as fa-
mílias assentadas. A iniciativa das Cestas Agroecológicas é uma demonstração concreta da 
viabilidade da reforma agrária no Brasil, como passo fundamental para o desenvolvimento de 
um modelo que produza desenvolvimento e qualidade de vida em todos os âmbitos: produ-
ção de alimentos saudáveis, trabalho e emprego, a cooperação, geração de renda, produção 
de cultura, educação, saúde, tecnologia social, e isso tudo a agroecologia dentro da reforma 
agrária tem possibilitado, como experiência concreta dos trabalhadores e trabalhadoras. 
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RESUMO
Os papeis de gênero, biológica e culturalmente empregado às mulheres foram utilizados como 
uma forma de controle unilateral, pelo qual, historicamente, o homem ocupou e exerceu um papel 
de poder. Paralelamente à desigualdade sexual, é possível observar a manifestação de outras 
formas de desigualdades sociais e econômicas com raízes antropocêntricas, que instigam as 
coletoras Yarang e mulheres Sem Terra a assumir um protagonismo nas lutas socioambientais. 
Objetiva-se, portanto, analisar as fontes dos conflitos territoriais em Mato Grosso; e entender 
o impacto dessas mulheres através de suas narrativas. O método utilizado é o bibliográfico e 
documental, com análises históricas acerca dos conflitos sociais e territoriais que afligem essas 
mulheres, bem como as manifestações de resistência por elas adotada. Mato Grosso é um dos 
estados mais assolados pelo desmatamento no país, sendo a má distribuição de terras durante 
a sua colonização, um dos fatores para a formação de inúmeros latifúndios, que impactam (in)
diretamente os povos indígenas, especialmente, das aldeias localizadas próximas ao Rio Xingu. 
Ao adotar uma visão voltada ao socioambientalismo, alguns produtores passaram a se preocupar 
em reflorestar a região, e como protagonistas desta rede de reflorestamento, as coletoras Yarang 
utilizam seus conhecimentos ancestrais para coletar sementes de árvores nativas da localidade. 
Por outro lado, sob a ótica da função social à posse e à terra, as mulheres Sem Terra se mantêm 
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na linha de frente nas ocupações em latifúndios improdutivos, na luta contra o agronegócio e 
suas monoculturas, pelo combate à fome e as desigualdades sociais através da reforma agrária 
popular. 

Palavras-chave: mulheres; yarang; sem terra; socioambiental; justiça.

ABSTRACT
The gender role biologically and culturally employed to women were used as a form of unilateral 
control, by wich, historically, men have played a role of power. In parallel to the sexual inequality, 
it is possible to see a manifestation of others forms of social and economic inequalities with 
antropocentric roots, which instigated females from Yarang collectos to participants of the MST 
(landless workers movement on Brazil) to take a leading role on socioenvironmental problemati-
cs. Therefore, the objective is to analyse the main sources of those territorial conflicts in the state 
of Mato Grosso on Brazil; and comprehend the impact of these women through their narratives. 
The method used is documental and bibliographic along with historical analysis about the socio 
and territorial conflicts that afflicts these women, as well as manifestations of resistence adopted 
by them. Mato Grosso is between the states most affected by deforestation in the country, just 
like the Brazilian northern region, the poor land distribution during its colonization being one of the 
main factors of formation of contless great land proprieties, which directly or indirectly impacts 
indigenous people, especially on the villages lacated near the Xingu River. By adopting a vision 
centered around socioenvironmentalism, some producers begun to worry about the reforestation 
of the region, and as protagonists of a reforastation network, the Yarang Collectors use their 
ancestral knowledge to collect seeds of native trees on the region. On the other hand, from the 
perspective of the socio function and of the land, the MST women remain at the frontline of occu-
pations on unproductive lands and proprieties, fighting against monocultures and agrobusiness, 
against hunger e social inequalities through a popular land reform. 

Key words: women; yarang; sem terra; socioenvironmental; justice. 

INTRODUÇÃO 

O ensejo pela construção de uma nova consciência, pautada na ética ambiental, na 
justiça social e na democratização de alimentos orgânicos, despertou as mulheres Sem Terra 
a lutar pela efetivação do direito social à posse e à terra. O protagonismo feminino em Mato 
Grosso ainda conta com as Yarang, formado, majoritariamente, por mulheres indígenas, que 
coletam sementes para restaurar matas ciliares e nascentes nas proximidades do Rio Xingu, 
atualmente, assolado pelo desmatamento. 

A delimitação territorial, com enfoque em Mato Grosso, se deu em razão deste estado 
ser um dos maiores em número de conflitos territoriais. Os latifúndios são responsáveis, por 
vezes, pelos males causados às comunidades indígenas na região, ora diretamente com as 
invasões às terras indígenas e grilagens de terra, ora indiretamente, com os impactos socioam-
bientais causados pelas grandes produções de monoculturas para a exportação. Por outro 
lado, as mulheres do Movimento dos Trabalhadores rurais Sem Terra, tornaram-se percursoras 
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na luta pela reforma agrária popular, ocupando os latifúndios improdutivos sob a ótica da visão 
social à terra, e em ambos os contextos, as mulheres ocupam um papel essencial.

Neste contexto, destaca-se a análise acerca dos conflitos territoriais no estado de Mato 
Grosso, onde se observa o protagonismo feminino indígena: as mulheres Yarang, das aldeias 
Moygu e Arayó, próximas ao Rio Xingu, unem suas forças em desfavor do utilitarismo antropo-
cêntrico, enraizado nas culturas ocidentais pelo dualismo europeu, responsável pela separação 
entre o homem e a natureza. Elas auxiliam no reflorestamento de áreas desmatadas através 
da coleta de sementes de árvores nativas na região, protegendo as nascentes do Rio Xingu ao 
mesmo passo que resistem ao etnocídio e etnocentrismo, utilizando seus saberes tradicionais 
para proteger a Natureza e seus elementos; uma relação de cuidado e reciprocidade que muito 
se assemelha a dos indígenas do Equador e a denominada Pacha Mama, segundo as análises 
de Eduardo Gudynas em sua obra acerca da ética biocêntrica (2019).

Em um contexto diferente, mas com similaridade de objetivo, as mulheres Sem Terra, 
que experimentaram a vida ocidental, unem forças contra o Capital, marcado pelo patriarca-
do e masculinismo, em prol da reforma agrária popular, sob a bandeira da solidariedade e da 
erradicação da fome; nota-se que a abordagem por elas utilizada está em conformidade com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, responsável por promover 
debates a favor dos direitos humanos. 

É precisamente, no contexto rural, que se forma o feminismo camponês, pautado 
nas necessidades coletivas e na emancipação feminina. Por meio de ocupações em gran-
des propriedades rurais improdutivas, elas semeiam a resistência e vão ao encontro da luta 
das mulheres Yarang; protagonistas frente às injustiças socioambientais no estado de Mato 
Grosso. 

1 O AGRONEGÓCIO VERSUS A AGROECOLOGIA: UM 
CONFLITO EVIDENTE NO ESTADO DO MATO GROSSO 

O acesso à terra, no estado do Mato Grosso, traz diversas similaridades com a 
própria colonização dos estados do norte do Brasil. O processo de aquisição de grandes 
propriedades se dá desde o momento da passagem das terras devolutas, em 1892, para o 
Estado, desde então, nota-se a facilidade de acesso a porções de territórios por latifundiá-
rios. O que segundo a lei de terras (L601/1850), deveria ser adquirido a título oneroso, mas 
foi adaptado para melhor se adequar à vontade dos proprietários, onde houve o reconheci-
mento das Sesmarias e das “posses mansas”, desta forma, marcando o começo da história 
latifundiária do Estado. 

Conforme apontado por Gislaene Moreno (1999, p. 70), em seu artigo “O processo 
histórico de acesso à terra em Mato Grosso”, parte de quem mais teve proveito, desse 
momento de regulamentação de terras e da legalização das propriedades, foi o coronelismo, 
algo que seria um movimento comum, na primeira República, e que se constituía no grande 
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poder político e econômico dos grandes latifúndios, constatando-se no número de proprieda-
des regularizadas que extrapolavam o valor máximo em hectares estipulados por lei. Moreno 
(1999, p. 70), também verificou que “(...) para 910 títulos definitivos que foram expedidos 
registrou-se a soma de 650.887h de área legal e 4.294.2160,00 de área de excesso, as 
propriedades foram tituladas com áreas médias de 5.000h”, o que extrapolava a legislação 
estadual que exigia no máximo 150 hectares de área cultivada. 

O poder exercido por esses latifúndios se deve à conjuntura sociopolítica da época 
de transição do Império à República. Estes “coronéis” mantinham um poder paralelo descen-
tralizado em contrapartida ao poder republicano centralizado, onde os grandes proprietários 
tinham poder de pressão e de controle sobre os governos republicanos. Reflexos desses po-
deres podem ser observados até hoje na conjuntura geral da distribuição de terras na região. 

Nota-se, na história da luta de terras, no estado do Mato Grosso, que, embora fosse 
distribuída a título gratuito a terra, para fins de colonização estratégica do estado, não havia 
uma democratização de acesso, pois o estado claramente apoiava o crescimento de grandes 
propriedades, contradizendo a própria lei de terras; minimizando o poder econômico dos 
colonos multiculturalistas e dando preponderância à grandes lavouras, que mais tarde seriam 
estritamente monoculturas de agronegócio expansivo (SILVA; SATO, 2012).

Esse monopólio enraizado no estado só começou a ter certa mudança com a inter-
venção federal do governo Vargas, que instituiu uma colonização mais rígida e a criação de 
comunidades agrícolas na região. Contudo, este movimento de colonização e apoio federal 
não foi preponderante no norte e leste do estado, onde hoje encontram-se a maior parte 
dos conflitos por terras, maior concentração de latifúndios, maior índice GINI (INCRA) de 
desmatamentos e queimadas (segundo dados do IMPE e IMAZON) e conflitos com diversas 
reservas indígenas da região do Xingu. Segundo o atlas da situação agrária brasileira dispo-
nibilizada pelo Incra, da estrutura latifundiária de 2003, o norte e leste do estado concentram 
a maior parte das grandes propriedades, calculando uma média GINI entre 0,650 até 0,800, 
demostrando uma grande diferença de renda entre a população regional. 

Nesta mesma Área, de intensa estrutura latifundiária, consta ainda um dos maiores 
índices de desmatamento e queimadas na Amazônia Legal, em especial no norte do esta-
do, preponderantemente agropecuário, a leste, no parque indígena do Xingu. No boletim de 
desmatamento 2021 e, ainda, segundo o boletim do Imazon, o estado teve participação de 
41% de todo desmatamento registrado no país entre janeiro de 2021 e 13% em fevereiro de 
2021 (IMAZOM, 2021).

Conforme Michelle Jaber da Silva e Michéle Tokomo Sato (2012, p. 5) descrevem em 
seu artigo “territórios em tensão: mapeamento dos conflitos socioambientais do estado do 
Mato grosso”, o estado vive hoje a mesma espécie de paradoxo quanto às suas prioridades. 
Ao mesmo tempo que abre espaço para suprir a necessidade econômica brasileira, peca 
ainda contra a preservação ambiental e acaba por incitar conflitos socioambientais nas áreas 
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de maior incidência, visto que, muitas vezes estas operações não têm respaldo tanto legal 
quanto compromisso ético ambiental. 

Os conflitos são exemplificados com a luta dos movimentos campesinos da região 
em relação ao progresso da reforma agrária e a concretude judicial da lei de terras, onde na 
região encontram-se encabeçados por assentamentos do MST e a CPT conforme relatado 
em artigo de Debora Alves da Costa e Rafael Faleiros de Pádua (2017, p. 4) “a importância 
do MST na luta pela terra no estado do Mato Grosso – Assentamento 14 de Agosto”, como 
também pode ser exemplificada pela luta contra o projeto de lei n 773/2008 ou proposta de 
zoneamento socioeconômico e ecológico de Mato Grosso, que tinha a intenção de amenizar 
os conflitos no leste mato-grossense, mas que acabou em seu processo sendo descaracte-
rizado e envolvendo mais conflitos entre os latifundiários e campesinos. 

Consubstanciado pelas informações acima citadas podemos ter uma visão do pro-
blemático conflito socioambiental na área: não se trata apenas de um conflito para a pro-
gressão de uma reforma agrária há muito necessária, nem também se resume ao conflito do 
zoneamento socioeconômico e ecológico considerado inconstitucional, mas de um conflito 
mais profundo e cultural. Por um lado, os latifúndios, agressivamente econômicos, desen-
volvimentistas monoculturalistas e, por outro, os campesinos, pluriculturais, defensores de 
um paradigma agroecológico e de preservacionismo ambiental. 

2 O TERRITÓRIO INDÍGENA DO XINGU 

Durante o período de colonização na América Latina, os povos nativos passaram por 
um intenso período de confronto contra os exploradores que invadiam o seu território, sendo 
estes os principais responsáveis pela prática de etnocídio e etnofagia cultural, caracterizada 
como um método para apagar a identidade do indígena. A respeito da temática, Souza Filho 
pondera: 

Na América Latina os povos originários e a natureza sofreram direta e fortemente o 
impacto da colonização moderna. De fato, a expansão da modernidade a partir do 
século XVI alterou profundamente o processo de organização dos povos residentes 
na América e afetou de forma destruidora a natureza no continente. Os povos foram 
sucumbindo, miscigenados, assimilados ou sumariamente mortos, forçados a perder 
a identidade, a língua, a cultura e o território ancestral para se transformar, individual-
mente, em trabalhadores nem sempre livres. A natureza, saqueada e substituída, foi 
empobrecendo em sua densa e rica diversidade, perdendo espécies, exuberância e 
beleza. O extrativismo de grandes quantidades de minérios e a monocultura de vastas 
extensões foram a tônica da colonização, além da forma de trabalho baseado na es-
cravidão e no servilismo (SOUZA FILHO, 2017, p. 198). 
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Mediante o avanço da legislação no Brasil, houve uma maior proteção aos direitos 
dos povos indígenas, sobretudo no que tange o seu território. Conforme aponta o Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente, existem 698 áreas demarcadas 
como Terras Indígenas (Tis) no país. 

De acordo com Onélia Carmem Rosseto e Eduardo Paulon Girardi (2015), o estado 
do Mato Grosso foi marcado por ocupações de diferentes povos durante o processo migrató-
rio, principalmente, na década de 1940, em que a exploração era motivada por políticas que 
visavam o desenvolvimento econômico proferidas pelo presidente Getúlio Vargas, estabele-
cendo um dos principais contatos entre indígenas e não-indígenas.

Dentre os territórios indígenas presentes no estado, concede-se destaque ao Xingu, 
principal alvo da expedição denominada ‘’Roncador-Xingu’’ liderada pelos irmãos Cláudio, 
Orlando e Leonardo Villas-Bôas (ROYSEN, 2015).

No ano de 1946 instaurou-se pelos indígenas um setor central para fornecer auxílio 
aos demais indígenas da região, posteriormente nomeado de Posto Indígena Leonardo Villas-
-Bôas, uma forma de homenagear um dos indivíduos basilares para assegurar a proteção do 
referido território. No entanto, conforme dispõe Onelia Rossetto (2020, p. 163-185), nessa 
mesma época o capitalismo se encontrava em ascensão, o Estado estava objetivando a 
expansão da agricultura para beneficiar os lucros e privilégios da elite, assim gerando expro-
priação de sujeitos nativos de seu território. Os indígenas do território se deslocavam para as 
regiões urbanas, forçados a padecer com a marginalização e a deslegitimação da terra que 
até então tornou-se usufruto dos colonos. 

Diante de tal fato, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) requereu ao Estado a tutela 
jurisdicional para as áreas que se localizavam os povos indígenas, visando assegurar o direi-
to ao território em face da ampliação de ideologias capitalistas. Desse modo, criou-se pelo 
Governo Federal o Parque Indígena do Xingu, tendo sua demarcação oficial estipulada pelo 
Decreto-lei n° 50.455 em 14 de abril de 1961. 

Em seguida, o Serviço de Proteção aos Índios cede a administração do Parque Indí-
gena do Xingu a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), órgão de temática indigenista criado 
em 1967 com subordinação ao Ministério da Justiça. Todavia, é de suma importância salien-
tar que o estado do Mato Grosso estava se integrando ao crescimento econômico instigado 
pelo governo brasileiro, assim a região do Parque Indígena do Xingu sofreu inúmeros recor-
tes naquele intervalo de tempo, em prol de fornecer maior espaço para os habitantes que se 
mudavam para o local visando lucro. 

Evidencia-se que, neste período, o Brasil estava mantendo um regime militar de ri-
gidez extrema, assim sendo, os direitos de grupos minoritários por diversas vezes foram 
reduzidos. Nesse contexto, o território do Xingu sofreu alterações em sua área como forma 
de satisfazer o crescimento do agronegócio, tendo como consequência o alto índice de 
desmatamento. Para Diógenes S. Alves (2010, p. 259-275), em decorrência do processo de 
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atividades inseridas pela colonização, na década de 1970 extensas florestas nativas foram 
desmatadas para a implantação de pastos bem como projetos de ocupação. 

A princípio, a extensão para o Parque Indígena do Xingu era de 205 mil quilômetros 
quadrados, entretanto por intermédio de ações do governo, segundo aponta o ISA (2014), 
atualmente a área constitui cerca de 28 mil quilômetros quadrados, equivalente a cerca de 
2.642.003 hectares. 

FIGURA 1 – Localização do Território Indígena do Xingu

Fonte: Marciano Dantas.

De acordo com o Instituto Socioambiental (ISA, 2021), o local engloba cerca de 
16 etnias, sendo elas: Aweti, Ikpeng, Kaiabi, Kalapalo, Kamaiurá, Kĩsêdjê, Kuikuro, Matipu, 
Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Wauja, Tapayuna, Trumai, Yudja, Yawalapiti. Ressalva-se que, 
os povos Ikpeng, Kaiabi, Kĩsêdjê, Tapayuna e Yudja não constituem o complexo alto-xingua-
no, pois seus territórios tradicionais se situam nos limites estabelecidos da demarcação por 
motivos administrativos. Embora estes tenham como característica a autonomia, os Ikpeng 
pleiteiam que parte de suas terras façam parte do complexo, para que haja diminuição na 
degradação do meio ambiente. 

O povo Ikpeng consolidou-se no Território Indígena do Xingu em meados do século 
XX, momento em que os habitantes da região se encontravam em estado de conflito com os 
demais povos. O contato com a urbanização e indivíduos de fora da comunidade indígena, 
ocorrera no decorrer da década de 60 por influência do alto fluxo migratório na área que, por 
conseguinte, trouxera doenças dizimando uma parte destes indivíduos (ISA, 2021).
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A nomenclatura Ikpeng, como revela o ISA, deriva da chamada “vespa raivosa”, conce-
dida devido ao fato de que no passado, os indivíduos desta comunidade tinham como caracte-
rística fundamental o sentimento de guerra, sobretudo no que tange a proteção ao seu território. 
Ainda que no presente tal característica tenha sido substituída por uma mais pacificadora, há 
indígenas que acreditam que a denominação foi dada por seus inimigos no passado. 

A conciliação dos Ikpeng com os demais foi auxiliada pelos irmãos Villas-Bôas no 
ano de 1964. Os indigenistas deram o suporte necessário após encontrá-los em uma con-
dição instável e precária, assim estes se mudaram para a região do Médio Xingu, localizada 
no Parque. Atualmente, esse povo é enfatizado como guardião da fiscalização e do território 
do PIX visto que, ainda que haja direitos indígenas resguardados pelo Poder Legislativo, as 
invasões de madeireiros, garimpeiros, caçadores, entre outros, é constante, além de ser um 
dos principais meios contribuintes para o desmatamento (ISA, 2021).

Além disso, nota-se a importância do Rio Xingu para as comunidades do Parque Indí-
gena do Xingu, que se caracteriza como a fonte de alimentos e água para a subsistência dos 
povos indígenas que ali habitam. Possui, aproximadamente, cerca de 22.500 nascentes ao seu 
redor e 150 mil hectares de florestas desmatadas em seu acerco, assim para a manutenção 
do bioma, as mulheres indígenas criaram um trabalho focado no reflorestamento (ISA, 2021).

É perceptível que o Território Indígena do Xingu passou por um longo processo histó-
rico de conflitos e conquistas por terras, principalmente no que tange a proteção dos direitos 
aos povos nativos. Torna-se notório que os ideais econômicos interferiram diretamente na 
proteção ambiental, desencadeando áreas desmatadas, além de lesionar fatores sociocultu-
rais de comunidades indígenas (LIRA, ROSSETTO, 2020). Assim, foi-se necessário a criação 
do grupo de mulheres Yarang, formado por indígenas do povo Ikpeng, como medida de 
restauração da floresta perdida. 

3 A FORÇA DAS MULHERES YARANG 

O desmatamento observado no estado de Mato Grosso vai de encontro à preocupa-
ção de antropólogos com a influência do dualismo europeu na sociedade, disseminado no 
Brasil desde o início do processo de colonização, onde Eduardo Gudynas (2019, p.96) des-
taca que “(...) O conhecimento dos povos originários e sua interpretação do meio ambiente 
nunca foram incorporados substantivamente na gestão ambiental ou na academia ecológica 
(...)”. Trata-se de uma crítica que relaciona a maneira como as sociedades ocidentais vêm 
a natureza, e o contraste com a cosmovisão dos povos indígenas, que entendem a natureza 
sem o véu do utilitarismo antropocentrista, em que se observa um relacionamento de reci-
procidade entre os povos indígenas e a Natureza e seus elementos. 

Destaca-se, ainda, o entendimento de Gudynas (2019, p. 96) a respeito da denomi-
nada Pacha Mama, que para ele, trata-se de um saber tradicional dos povos originários pelo 
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qual se rompe a dualidade colonial e o ser humano passa a ser entendido como parte do 
meio e não exterior a ele.

E em decorrência desse processo de desmatamento ocorrido no Território do Xingu 
com o passar dos anos, criou-se a Rede de Sementes do Xingu, que conta com o protago-
nismo das mulheres Yarang, do povo Ikpeng, sendo estas responsáveis por instaurarem a 
atividade de coleta de sementes, que funciona como um método de reflorestar as regiões 
devastadas. 

O nome Yarang deriva de “formiga cortadeira” na língua Karib, assim como explica 
Koré Ikpeng: “A gente trabalha como as formigas cortadeiras, que trabalham juntas, gostam 
de sementes, vão na floresta, fazem coleta. Elas trabalham com sementes, sempre juntas” 
(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA), KORÉ IKPENG, 2019). 

O movimento é, a princípio, desempenhado por mulheres das aldeias Moygu e Arayó, 
que saem de seus lares ao amanhecer equipadas com cestos e facões para o recolhimento 
de sementes, além de reunirem crianças para acompanhá-las uma vez que serviria como 
um meio de influenciar as gerações futuras para a preservação da natureza. Os grupos são 
constituídos por aproximadamente 10 pessoas, ressalte-se que as mulheres são apoiadas 
pelos maridos que se encarregam de mapear as matrizes das sementes. 

A atividade começa embaixo de árvores, limpando camadas de folhas secas para 
a revelação das sementes de murici-da-mata, jatobá-da-mata, caju, lobeira-da-mata entre 
demais espécies da vegetação local (ISA, 2019).

Após o recolhimento, os agrupamentos vão em direção a Casa de Sementes das 
mulheres Ikpeng, situada no eixo do Parque Indígena do Xingu, onde selecionarão as se-
mentes para a encomenda. O exercício dessa função possibilita que haja um caminho para 
a troca e consumo de sementes nativas entre os povos indígenas e produtor rural, que por 
muitos anos contribuiu para o desmatamento das florestas no estado do Mato Grosso. Ainda 
conforme o relato de Koré Ikpeng: “Os brancos, responsáveis pelo desmatamento, não tem 
mais onde coletar sementes. Então usam nossa semente para fazer a floresta de novo” (INS-
TITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA), KORÉ IKPENG, 2019). 

Destaca-se o fato de que na cultura Ikpeng, as mulheres são colocadas como as 
principais figuras de responsabilidade, seja para a aldeia ora para o ambiente externo. Con-
forme Oremê Ikpeng (2018), o incentivo para o surgimento de agrupamentos formados es-
pecificamente por mulheres na comunidade surgiu mediante as alterações climáticas e o 
desmatamento que são avistados no transcorrer do processo histórico do Território do Xingu. 

Nesse contexto, o papel do movimento Yarang é fundamental, pois além da geração 
de renda de forma mais comunitária, atribui-se um dever ecológico que inspira e fortalece 
identidades femininas nos povos indígenas, auxiliando para a formação da consciência am-
biental. Para Makawá Ikpeng (2018) “a importância das Yarang é que elas ajudam na renda 
familiar, pra comprar coisas que elas não têm e que a aldeia não tem, e ajudar a reflorestar 
as matas (...)”. 
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É notório que o método de coletas de sementes proposto pelas mulheres do Xingu é 
contraditório ao que regula a sociedade urbana na contemporaneidade, denominado mono-
cultura intensiva, caracterizada, substancialmente, pela destruição de áreas florestais para o 
plantio da soja. Sendo possível realizar um aparato a doutrina de Vandana Shiva (2003), que 
traz uma crítica ao sistema de imperialismo biológico, pois este apenas perpetua o cresci-
mento desenfreado da pobreza e enriquece os meios de produção capitalistas. 

A preocupação das mulheres Yarang com os ensinamentos que serão passados 
para as gerações futuras é enorme, posto que as jovens ao se introduzirem na atividade de 
coleta já possuem o conhecimento necessário em razão desse fator. Ademais, é de suma 
importância salientar o aspecto cultural que rege o movimento, não permitindo que mulheres 
grávidas até o quarto mês de gestação participem da secagem de semente, pois acredita-se 
que causará a morte do bebê, segundo o relato de Ayaneko Ikpeng (2018). 

Outrossim, torna-se admissível a análises de similaridades que envolvem o movi-
mento das Mulheres Yarang com o movimento do Ecofeminismo em virtude deste sustentar 
a convicção que a ecologia compõe parte do universo feminino que devido a isso, a luta 
abrange a preservação e sobretudo a defesa do meio ambiente. Por certo, as coletoras 
de sementes se caracterizam como um modelo de empoderamento e resistência feminina 
que merece mais destaque no âmbito ideológico. De acordo com a jornalista Kathryn Miles 
(2007), o Ecofeminismo atual tem de ser aplicado levando em conta o reconhecimento de 
classes e etnias que buscam pela justiça ambiental: 

As mulheres envolvidas em questões de justiça ambiental e as mulheres que re-
presentam culturas minoritárias trabalharam para estabelecer seu próprio senso de 
ecofeminismo para incluir culturas locais e espiritualidade, uma celebração de seus 
papéis como mães e cuidadores e um reconhecimento das formas em que a coloni-
zação ocidental comprometeu essas crenças (MILES, 2007). 

De acordo com as informações do Instituto Socioambiental (ISA), o movimento das 
Mulheres Yarang foi responsável pela coleta de 3,2 toneladas de sementes florestais em par-
ceria com a Associação Rede de Sementes do Xingu para a semeadura de aproximadamente 
1 milhão de árvores das nascentes do Rio Xingu. Desse modo, Bruna Ferreira dispõe: “A 
força dessas mulheres é impressionante. Hoje, elas são reconhecidas pela comunidade que 
que elas vivem, como entidade, como um grupo tão forte que se tornou uma entidade pra 
essa comunidade” (FERREIRA, 2019). 

Respeitadas por todos os Povos do Xingu pela sua força e determinação, o movi-
mento das Mulheres Yarang se tornou um dos maiores exemplos para os demais povos 
indígenas e, principalmente, para os não indígenas, responsáveis pela degradação ambiental. 
A atividade de coleta de sementes é assegurada pelas premissas da ética ambiental, que 
buscam viabilizar a recuperação de áreas desmatadas para um futuro mais sustentável. 
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4 A SAÚDE ALIMENTAR REQUER O FIM DA MONOCUL-
TURA 

A monocultura, comumente utilizada no agronegócio, consiste na produção de culturas 
específicas, sem uma diversidade alimentar, como as grandes produções de soja. O seu foco, 
muitas vezes, destina-se à exportação, não abastecendo a cadeia alimentar dos brasileiros.

A proposta de intervenção, por meio da agroecologia e da reforma agrária popular, 
fundamentou-se por meio da crítica à agricultura violenta e à má produção e distribuição 
de produtos. Já em relação à sustentabilidade, diversas críticas foram tecidas quanto a sua 
compreensão e aplicação nas sociedades ocidentais, o que levanta um ponto interessante 
acerca do tema: é possível uma sociedade ocidental se tornar sustentável sem reformar a 
base do seu conhecimento sobre o que vem a ser natureza? Como observa Ailton Krenak 
(2019, p.16), existe um mito por trás da sustentabilidade, utilizado por grandes corporações 
para prosseguir com suas atividades exploratórias à natureza. O discurso objetiva, a priori, 
afrouxar as leis de proteção ambiental e tentar apaziguar cientistas e ativistas ambientais, 
cujas lutas se dão em sentido contrário. 

Krenak ainda aponta para a homogeneização de pensamentos, utilizada ainda hoje atra-
vés de um discurso de igualdade, que, na prática, busca dissolver as cosmovisões dos povos 
indígenas. Não obstante, existe uma cobrança para que os indígenas contribuam de alguma forma 
para o que ele nomeia de “exaustão da natureza” (2019, p.41), ou progresso econômico. 

As consequências se desdobram mutuamente em prejuízos para os povos indígenas 
e para o meio ambiente. Observa-se uma ameaça iminente à vivência socioambiental desses 
povos e demais comunidades tradicionais. 

Em relação a ameaça utilitária e antropocêntrica vivenciada com muita força nos dias 
atuais por esses povos e comunidades, Eduardo Gudynas observa: “(...) a insistência na uti-
lidade é difundida culturalmente, invade as interações sociais e corrói as culturas tradicionais 
de camponeses e indígenas. Pouco a pouco, eles também passam a prestar cada vez mais 
atenção em critérios de benefício e utilidade” (GUDYNAS, 2019, p.24). 

Ele ainda defende a aplicação de uma nova ótica sob à natureza pelas sociedades 
ocidentais e utilitaristas: “A Natureza é muito mais do que um amontoado de possíveis mer-
cadorias com preço – e, inclusive, ainda mais do que seus valores ecológicos (...) a plura-
lidade de valorações tem bases tanto nos saberes como nas sensibilidades e nas crenças” 
(GUDYNAS, 2019, p. 29). 

Quanto ao “mito da sustentabilidade”, torna-se pertinente entender a opinião da per-
cursora da agroecologia no Brasil. Ana Maria Primavesi (2016, p. 191), defende em sua obra 
uma agricultura da não violência “a agricultura em si já é uma forma de violência às estrutu-
ras e aos processos da natureza e seus serviços ecossistêmicos vitais para a vida superior 
e a produção”. Ela ainda enfatiza: 
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A agricultura atual modificou radicalmente os ecossistemas, implantando sistemas 
mecanicistas, não naturais, com visão de curtíssimo prazo, a favor de lucros momen-
tâneos, que destroem o solo, os cursos de água, o clima e o futuro da humanidade 
(PRIMAVESI, 2016, p.191).

Primavesi traz, novamente, para a presente análise, uma crítica aos conflitos atuais 
entre o agronegócio, voltado para a exportação e a manutenção do sistema econômico capi-
talista, onde sugere a agroecologia, pautada na busca por uma relação menos violenta entre 
as pessoas humanas e a natureza, como uma contraposição ao agronegócio. 

Em relação a proposta de uma agricultura não violenta, ela argumenta: 

Um solo sadio mantém as plantas sadias e as plantas sadias fornecem uma alimen-
tação sadia, que mantém os seres humanos física e mentalmente sadios. E pessoas 
sadias, com um espírito sadio, não destroem sua base vital e o ambiente em que 
vivem, mas o conservam (PRIMAVESI, 2016, p. 191). 

Para ela, a saúde física e mental das pessoas humanas está intrinsecamente ligada a 
maneira como se trata o solo: a medida em que as culturas são envenenadas com agrotóxi-
cos, envenena-se o solo, e, consequentemente, o organismo humano. Em contrapartida, ela 
defende a construção de uma relação respeitosa com o solo e o ambiente, de modo que os 
alimentos se tornem mais nutritivos e saudáveis. 

Itelvina Masioli (2013, p.4), Coordenadora Nacional do Movimento dos Trabalha-
dores rurais Sem Terra e da Via Campesina, em seu discurso na Assembleia Legislativa do 
Estado do Mato grosso, enfatiza que “(...) o agronegócio não produz alimento, o agronegócio 
produz veneno (...)”. 

Ela ainda convida os presentes na audiência para mapearem as possíveis soluções 
para essa problemática a partir da ótica das mulheres campesinas: 

Há saída para esse modelo do agronegócio com base nos agrotóxicos e no veneno? 
Essa é a pergunta. E nós, como movimento Via Campesina, dissemos que sim. A 
saída não são as falsas soluções do mercado, não são as falsas soluções do capital, 
mas é a luta pela soberania alimentar, é lutar para produzir alimento. Os alimentos 
não são mercadorias. É lutar pela soberania e garantir o direito e o acesso às futuras 
gerações, garantir a semente, a terra, a biodiversidade e o conhecimento dos nos-
sos povos. A agroecologia, como um projeto de agricultura, e não os monocultivos, 
não o veneno. Estamos entendendo e defendendo que a reforma agrária, a soberania 
alimentar, a justiça socioambiental são temas, são os saberes tradicionais dos cam-
poneses e das camponesas (MASIOLI, 2013, p. 7). 
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O exercício da cidadania ativa realizado por essas mulheres demonstra como o fe-
minismo camponês busca romper o processo de globalização pós revolução industrial, que 
submeteu as mulheres por muitos anos a uma situação desfavorecida, tornando-as vítimas 
da crise ambiental e demais consequências da busca incessante pelo lucro do Capital, que 
gera e mantém as desigualdades sociais, raciais e de gênero. 

5 A REFORMA AGRÁRIA E O MOVIMENTO DOS TRABA-
LHADORES RURAIS SEM TERRA 

O agronegócio é uma clássica representação de domínio e utilidade, heranças do 
colonialismo e do antropocentrismo. Neste cenário, a vida das mulheres Sem Terra, as-
sim como a dos povos indígenas são consideradas periféricas e, por isso, constantemente 
ameaçadas, tratam-se de “relações assimétricas e de dominação”, como apontado por Dai-
lor Sartori Junior (2017, p.19). 

A luta camponesa se fixa com a exclusão do neocolonialismo capitalista e a hegemo-
nia do agronegócio. Sua pauta trata dos interesses e necessidades coletivas, para além do 
individualismo e da ideia da propriedade como um direito natural, o que pode ser observado 
na luta pela terra, em defesa da alimentação para todos. 

“Plantar para matar a fome” é um dos princípios que consolidam os movimentos da 
reforma agrária popular. Valorar a nutrição e o combate à fome em detrimento dos lucros do 
agronegócio, com as exportações de monoculturas que não retornam à população, é muito 
significativo, principalmente, quando essa expansão de mentalidade está se consolidando 
no estado do Mato Grosso, um dos locais com maior produção de monoculturas no país. 

É comum associar a pauta da reforma agrária popular ao Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra (MST), isso em razão da atuação deste movimento no Brasil. Em 
relação a frente de massas, o MST discorre: 

Uma ocupação de terra se inicia com a formação dos grupos de famílias, que inclui 
a realização dos trabalhos de base e a conscientização que se desenvolve nos acam-
pamentos, enfrentamentos, manifestações, negociações, na conquistada terra. Para 
esse conjunto de ações existe a Frente de Massa, que faz a inserção das pessoas de 
fora para dentro do MST. Estes no processo da luta popular, vão se constituindo e 
criando a identidade Sem Terra (MST, 2015). 

Como um movimento popular que luta pelas justiças sociais, as questões raciais e de 
gênero ocupam um papel central, uma vez que, há o entendimento do patriarcado e racismo 
como forças motrizes responsáveis pela manutenção da “violenta ordem do capital”. Desta 
forma, é possível observar um posicionamento feminista e antirracista na causa (MST, 2015). 



Delaine A. Silva | Millena Cristina de Lima | Victor Kleber C. Maltarolo | Raquel P. da V. F. Santana118

Quanto à ocupação de terras pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
eles defendem que “É a partir dela que o Movimento denuncia terras griladas ou improdu-
tivas. A ocupação gera o fato político, que demanda uma resposta do governo em relação 
à concentração de terras no Brasil”. Já em relação à ocupação, eles definem a Reforma 
Agrária Popular como a “distribuição massiva de terras a camponesas e camponeses, de-
mocratizando a propriedade da terra na sociedade e garantindo o seu acesso, distribuindo-a 
a todos que quiserem produzir e dela usufruir” (MST, 2015). 

6 AS MULHERES SEM TERRA DE MATO GROSSO NA LI-
NHA DE FRENTE CONTRA AS DESIGUALDADES SO-
CIOAMBIENTAIS 

O protagonismo das mulheres Sem Terra consolidou-se através de resistência na luta 
pelo direito à terra, sob o princípio constitucional da função social, indo de encontro à luta 
pela igualdade de gênero. Essas mulheres encontraram no campo, a oportunidade de unir 
forças e viabilizar uma nova política social, que ultrapassa as barreiras patriarcais e masculi-
nistas ao evidenciar o poder da mulher camponesa frente às injustiças sociais. 

Em relação as raízes das violências institucionalizadas, Rita Segato (2018, p.221), 
compreende o patriarcado como centro da violência contra as mulheres, funcionando como 
uma espécie de engrenagem, que alimenta outras manifestações de poder. Ademais, Santia-
go Castro-Gomez e Ramón Grosfoguel (2007, p.19) sugerem que “desde la formación inicial 
del sistema-mundo capitalista, la incessante acumulación de capital se mezcló de manera 
compleja com los discursos racistas, homofóbicos y sexistas del patriarcado europeo”. 

Ailton Krenak (2019, p.46), em relação a utilização da violência entre os não indíge-
nas, declara “parece que a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a 
existir é à custa da exaustão de todas as outras partes da vida”. 

O trabalho exercido por essas mulheres, pauta-se justamente no respeito a todas 
as formas de vida. Há debates acerca da emancipação feminina ao mesmo passo que in-
surgem preocupações acerca da defesa do meio ambiente, cujo principal ponto apontado 
por essas mulheres revolucionárias é o combate ao modelo aprisionador e conservador de 
monoculturas. 

Existem ainda, ações solidárias por elas realizadas, principalmente, em momentos 
de crise sanitária como este vivido desde o advento da pandemia que já perdura mais de um 
ano, onde o povo clama por proteção e ajuda, que muitas vezes não vem. Nesse sentido, 
sob o bordão “a solidariedade é revolucionária”, existe um pressuposto entre elas que é bem 
esclarecido: a emancipação feminina requer uma luta contra o capital.

Destaca-se, em suas preocupações, a pressão posta sob as mulheres responsáveis 
por alimentar suas famílias, uma vez que, a divisão sexual no trabalho é mais sentida quando 
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atribui-se esta responsabilidade à mulher. A desigualdade de gênero, notadas vezes, condi-
ciona a mulher a um padrão de vida inferior. 

Neste sentido, Itelvina Maria Masioli (2020), da Coordenação Nacional e Direção 
Estadual do MST em Mato Grosso, desabafa “vivemos tempos muito difíceis e a pandemia 
expõe toda essa crueldade do capitalismo e do patriarcado, na medida em que revela toda 
essa dureza da sobrecarga das mulheres”. 

Esse novo modelo adotado por essas mulheres, fundamenta-se com a consciência 
em se combater a necropolítica e o agronegócio, e externaliza-se através da luta pela vida 
das mulheres e na defesa da solidariedade a nível de classes. Objetiva-se, nesse contexto, 
semear a importância da resistência entre as mulheres. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível identificar que o processo de desmatamento no território do Mato Gros-
so gerou um embate ideológico a respeito da agroecologia, proposta pela reforma agrária 
popular, em contrapartida ao agronegócio, influenciando a criação de diversos movimentos 
sociais com o objetivo de reestabelecer as áreas degradadas pela civilização ocidental que, 
através do dualismo europeu, construiu uma visão da natureza pautada no utilitarismo an-
tropocêntrico. 

Ademais, entende-se que o protagonismo feminino nos movimentos socioambien-
tais é essencial para inserir o debate acerca das opressões institucionalizadas que interferem 
na igualdade de gênero. As mulheres Yarang, bem como as mulheres Sem Terra, represen-
tam o fortalecimento das convicções voltadas para a emancipação feminina, concedendo 
inclusão e destaque em problemáticas que envolvem a sociedade atual. 

Partindo de duas realidades distintas, essas mulheres lutam mutuamente por uma 
reforma social que valorize as demais formas de vida e, pouco a pouco, vão conquistando 
espaços e incentivando as demais mulheres, indígenas e não-indígenas, a ocuparem esse 
papel fundamental na busca pela justiça socioambiental.
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RESUMO
O artigo consiste em uma análise reflexiva, a partir de fontes bibliográficas sobre as lutas identi-
tárias e os processos de retomadas de terras pelos povos indígenas, comparados, pelo uso desta 
prática, a comunidades quilombolas, considerados os dados recolhidos na pesquisa documental 
em processos judiciais e em procedimentos administrativos de titulação de seus territórios e em 
fontes da imprensa. Seu objetivo é demonstrar hipótese que coadune com a legalidade dessas 
ações concretas de recuperação territorial, pelas comunidades quilombolas, com vistas à efe-
tivação de direitos agroalimentares e socioambientais. Com a coleta de dados relacionados às 
retomadas, analisados à luz dos referenciais bibliográficos e documentais, procura-se empiri-
camente estabelecer conexões entre a prática das retomadas indígenas e quilombolas. Além de 
uma descrição do fenômeno, ao mesmo tempo, avaliam-se as formas com que seus opositores 
vêm oferecendo resistência, no judiciário, à experiência emancipatória das retomadas de terras 
por meio da tese do marco temporal, afastando comunidades das suas áreas de plantio e de 
relação com a natureza, subtraídas antes do advento da Constituição de 1988. Por fim, analisa-
-se a possível influência do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 3239/2004, reconhecendo constitucional o Decreto n. 4.887/2003 e 
inaplicável a tese do marco temporal às titulações dos territórios quilombolas, sobre a legalidade 
das retomadas de terras realizadas pelas comunidades para concretizar suas funções agroalimen-
tar e socioambiental.
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ABSTRACT
The article consists of a reflexive analysis, based on bibliographic sources on the identity struggles 
and the processes of land retakings by indigenous peoples, compared, through the use of this 
practice, to quilombola communities, considering the data collected in the documentary research 
in judicial processes and administrative procedures for the titling of their territories and sources in 
the press. Its objective is to demonstrate a hypothesis that is consistent with the legality of these 
concrete territorial recovery actions, by “quilombola” communities, with a view to the realization 
of agri-food and socio-environmental rights. With the collection of data related to the retakings, 
analyzed through bibliographic and documentary references, it searches to establish empirically 
connections between the practice of retakings by indigenous and “quilombolas”. In addition to 
a description of the phenomenon, at the same time, it evaluates the ways in which its opponents 
have been offering resistance in the judiciary to the emancipatory experience of land retakings 
through the thesis of the temporal framework, moving communities away from their planting and 
relation to nature areas, subtracted before the advent of the 1988 Constitution. Finally, it analyses 
the possible influence of the judgment by the Federal Supreme Court of Direct Action of Unconsti-
tutionality (ADI) 3239, recognizing Decree No. 4887/2003 as constitutional and the no application 
of thesis of the temporal framework to the titling of “quilombola” territories on the legality of land 
retakings carried out by communities to fulfill their agri-food and socio-environmental functions.

Keywords: agro-food law; socio-environmental law; quilombos; land retakings.

INTRODUÇÃO

O presente artigo parte de uma análise comparativa de dados colhidos na pesqui-
sa documental, sobretudo, no procedimento administrativo e em processos judiciais que 
discutem a demarcação e a titulação do território tradicional da comunidade quilombola de 
Barra do Parateca, na Bahia. Os dados examinados, em conjunto com revisão bibliográfica 
sobre as retomadas de terras, o direito agroalimentar e direitos socioambientais, permitem 
gerar hipótese que coaduna com a legalidade das retomadas praticadas pelas comunidades 
quilombolas.

Com ênfase nos casos em que a prática dessas ações de recuperação territorial 
(ALARCON, 2019) visa trazer efetividade aos direitos fundamentais à alimentação e à sus-
tentabilidade ecológica das comunidades em seus territórios, propõe-se que as retomadas 
alcançam novo patamar de legitimidade jurídica a partir do julgamento, pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3239/2004.

Trata-se de histórica decisão, que pôs fim ao debate de quase quinze anos sobre a 
constitucionalidade do Decreto n. 4.887/2003, que regulamenta o procedimento de titulação 
da propriedade quilombola, prevista no já então trintenário artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 (CF88).

A decisão, também, rejeitou a aplicação da tese do marco temporal, que buscava 
limitar o alcance deste artigo às terras efetivamente ocupadas pelas comunidades na exata 
data de 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a CF88. Analisam-se aqui indicativos 
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de uma posição do STF pela legalidade das (re)ocupações de suas terras desapossadas 
por terceiros não-quilombolas, antes e após 1988 (CHAVES; MONTEIRO; SIQUEIRA, 2020).

Tomando como ponto de partida a definição das retomadas de terras proposta na 
pesquisa documental e etnográfica de Alarcon (2019, p. 20), na qual investiga “o processo 
de resistência ao esbulho e de recuperação territorial levado a cabo pelos Tupinambá da Ser-
ra do Padeiro”, contextualizam-se as retomadas dos povos indígenas do Nordeste brasileiro.

Assumindo, contudo, que as retomadas extrapolam sentidos específicos atribuídos 
pelas comunidades, para entremear-se nas histórias de diferentes povos (ALARCON, 2019), 
criam-se alguns pontos de convergência, mas também de inflexão, para estabelecer uma con-
tinuidade do fenômeno das retomadas, agora praticadas pelas comunidades quilombolas. 

O recorte analisa as retomadas em função dos direitos à alimentação e socioam-
bientais correlatos, nas experiências das comunidades quilombolas de Barra do Parateca 
e Angelim III, concluindo pela legalidade das ações de retomadas de terras, com as quais 
visam alcançar direitos fundamentais intrinsecamente ligados às funções agroalimentar e 
socioambiental.

1 AS RETOMADAS DE TERRAS NA CONQUISTA DO TER-
RITÓRIO

Em uma definição que entende preliminar, Alarcon (2019, p. 19) afirma que “as 
retomadas consistem em processos por meio dos quais coletividades indígenas recuperam 
áreas tradicionalmente ocupadas que se encontravam em posse de não indígenas”. Tal mo-
bilização pelo direito como efetividade (SIQUEIRA, 2016), de há muito encontrada (não só) 
na região Nordeste do Brasil, está associada a práticas legítimas de resistência dos povos 
indígenas, como sujeitos de direitos, revertendo a invasão de suas terras favorecida por 
políticas de Estado. 

O destaque no Nordeste remonta não apenas à violência concreta, na região de mais 
antiga colonização no Brasil, mas, também, simboliza as históricas relações do Estado bra-
sileiro com os povos indígenas. Como rememora Arruti (2006), a determinação da Lei de 
Terras de 1850, para que as Comissões de Medição e Demarcação fizessem o cadastramen-
to das terras devolutas nos estados da federação, fez com que se dessem por oficialmente 
extintos todos os aldeamentos indígenas do Nordeste, entre as décadas de 1860 e 1870.

Ainda assim, um processo de resiliência identitária e resistência à expropriação terri-
torial teria se dado, sob ciclos de reação à reclassificação de indígenas sob a alcunha racista 
e generalizante de “caboclos”, negadora de identidades étnicas e garantidora, por conseguin-
te, da sua conversão oficial em “trabalhadores nacionais”, ao passo que suas terras eram 
incorporadas aos “próprios nacionais”, parceladas e comercializadas (ARRUTI, 2006, p. 51).

Em um primeiro ciclo, entre as décadas de 1920 e 1940, o Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI) – órgão indigenista oficial da época – se viu forçado a reconhecer a presença da 
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etnia Fulni-ô, no estado nordestino de Alagoas, “que mantinha evidentes sinais diacríticos em 
relação aos regionais: falavam o Iatê, tinham rituais proibidos aos de fora e mantinham regras 
restritivas para casamentos interétnicos” (ARRUTI, 2006, p. 51). A “proteção oficial” contra 
a invasão de suas terras, e o acesso a bens e melhorias de cunho material, despertou outras 
comunidades de “caboclos”, que mantinham com os Fulni-ô uma rede de relações rituais 
e de parentesco, “com base no calendário de festas religiosas e rituais indígenas, que têm 
como eixo o rio São Francisco e como precedente as viagens entre antigos aldeamentos” 
(ARRUTI, 2006, p. 51).

Por intermédio dos Fulni-ô, foram contatados por apoiadores e pelo Estado os Panka-
raru, de Pernambuco, e os Xucuru-Kariri, de Alagoas. Em seguida, os Pankararu, por inicia-
tiva própria, mediaram o contato do SPI com os Kambiwá, ainda em Pernambuco, e com os 
Tuxá, da Bahia (ARRUTI, 2006). Depois, foram os Rodela, “que apoiados pelos Pankararu, 
obtiveram o seu reconhecimento com a fundação do posto indígena, entre 1944 e 1945, pelo 
SPI e a reconquista territorial sob o etnônimo de Tuxá” (AMORIM, 2003, p. 124), que alerta-
ram os Truká, em Pernambuco, de que poderiam ser reconhecidos oficialmente como índios 
pelo SPI e recuperar as terras do seu antigo aldeamento (ARRUTI, 2006; AMORIM, 2003).

Um segundo ciclo, identificado por Arruti (2006), com início na década de 1970, 
desliga-se da reivindicação de aldeamentos antigos e das redes de trocas e de rituais de 
parentesco, sugerindo a influência sobre a região Nordeste de um campo indigenista em 
formação no Brasil. Criando uma rede de apoio, a partir de uma mudança de paradigma de 
atuação da igreja católica, que levou à criação do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), 
além de participação política decisiva de organizações da sociedade civil como a Associação 
Nacional de Ação Indigenista (Anaí) e a Comissão Pró-Índio (ARRUTI, 2006).

Como recorda Alarcon (2019), o apoio às retomadas gerou perseguição e violência 
pelo regime militar, levando à proibição do ingresso do Cimi e da Anaí em terras indígenas sob 
a acusação de “conscientizar os índios a usarem de violência na luta pela retomada da terra” 
(ARQUIVO NACIONAL apud BICALHO, 2010, p. 138). Inclusive, no episódio em que o própria 
Fundação Nacional do Índio (Funai)3, órgão indigenista já atuando durante a ditadura militar, 
tenta impedir a realização da 13ª Assembleia Indígena, realizada com o apoio da Igreja Cató-
lica, em 1979, na Ilha de São Pedro, em Alagoas, local da retomada do Povo Indígena Xocó 
(BICALHO, 2010). Mas, mesmo enfrentando o regime ditatorial, povos indígenas do Nordeste 
garantiram avanços em sua pauta identitária e territorial, a partir do final dos anos 1970, em 
retomadas de terras, como os Kiriri e os Pataxó HãHãHãi, no Semiárido e no Sul da Bahia.

A sequência de retomadas deflagrada pela orientação política dos Kiriri em reaver seu 
território de ocupação tradicional, a partir do ano de 1979, garantiu a recuperação de “sig-
nificativas porções da terra indígena, desalojando alguns de seus mais poderosos inimigos, 
fazendeiros bem relacionados no circuito regional” (BRASILEIRO, 1996, p. 112).

3 A Lei n. 5.371, de 5 de dezembro de 1967, autorizou o Governo Federal a instituir a Funai, substituindo o 
SPI.
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As retomadas deram “prestígio e visibilidade política aos Kiriri, sendo apontadas 
como um exemplo a ser seguido por outros povos indígenas no Nordeste” (BRASILEIRO, 
1996, p. 113 apud ALARCON, 2019, p. 43). Assim, depois de mais de dez anos de conflito, 
conseguiram a homologação dos 12.320 hectares da “légua em quadra” concedida, no ano 
de 1700, pelo Rei de Portugal, aos aldeamentos fundados por jesuítas na região (BRASILEI-
RO, 1996).

Já as mobilizações iniciadas, em 1976, pelos Pataxó HãHãHãi, para a recuperação 
de suas terras usurpadas ao longo de décadas, não impediram que o Estado da Bahia emi-
tisse, ilegalmente, entre os anos de 1978 e 1980, centenas de títulos de propriedade sobre 
a extensão da Reserva Indígena Caramuru-Paraguassu, criada pela Lei Estadual n. 1.916, de 
09 de agosto de 1926, para abrigar diversos grupos étnicos remanescentes de aldeamentos 
dados como extintos em terras ditas devolutas do Estado (SOUZA, 2019).

A partir da retomada da Fazenda São Lucas, em 1982, só depois de “30 anos de 
ação direta, na forma de retomadas de terras para reversão da exploração e do esbulho, os 
Pataxó Hãhãhãi reconquistaram a integralidade do território”, antes mesmo do julgamento 
pelo STF, no ano de 2012, da ação de nulidade dos 396 títulos ilegais sobre suas terras, 
movida pela Funai, em 1982 (SOUZA, 2019, n.p.).

2 O MARCO HISTÓRICO DA CONSTITUIÇÃO E AS NO-
VAS RETOMADAS 

Seguindo esta linha do tempo, um primeiro ponto de convergência entre as retoma-
das de terras indígenas e as ações de recuperação territorial encampadas por comunidades 
quilombolas, coincide com os avanços legais conquistados pelos povos originários e demais 
povos e comunidades tradicionais na Assembleia Constituinte. O texto final da Constituição 
de 1988 foi fruto de um ambiente de intensas mobilizações e enfrentamentos jurídico-po-
líticos que resultaram no reconhecimento de direitos identitários, culturais e territoriais e 
inserção de novas categorias de sujeitos de direitos na arena de disputas pela sua efetivação.

Para além do capítulo reconhecendo aos povos indígenas sua organização social e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, o artigo 68 do ADCT 
estabeleceu o dever do Estado brasileiro em titular a propriedade definitiva das terras ocu-
padas pelos remanescentes das comunidades de quilombos (BRASIL, 2020). Pela primeira 
vez, um século após a formal abolição da escravatura, a categoria “quilombo” emerge de 
forma positiva – garantindo direitos – no ordenamento jurídico, com caráter de política públi-
ca afirmativa de reparação à histórica e atual exclusão do povo negro da estrutura fundiária 
racista e excludente.

O dever do Estado de proteger manifestações das culturas populares, indígenas, 
afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, inscrito 
nos artigos 215 e 216 da CF88 (BRASIL, 2020), também criou condições para uma nova 
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demanda por reconhecimento de identidades e territorialidades diversas. Segmentos que 
já disputavam o controle de porções específicas da malha fundiária e o uso sustentável de 
seus atributos naturais, agora sob a denominação de povos e comunidades tradicionais, 
incorporaram às suas reivindicações o argumento da preservação do patrimônio cultural 
brasileiro. 

O respeito às formas próprias de organização social e ao critério de auto atribuição 
identitária, assumido pela Constituição e pela incorporação da Convenção 169 da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT) como parte do ordenamento jurídico não apenas 
influenciou, mas parece ter sido, também, impulsionado pela continuidade dos choques in-
terétnicos que etnias indígenas, há muito declaradas oficialmente extintas, continuaram a 
deflagrar pelo País.

Considerando-se, ainda, a região Nordeste como recorte espacial e seguindo a linha do 
tempo aqui proposta, destaca-se que, entre os anos de 2001 e 2002, antes mesmo da inclusão 
da Convenção 169 da OIT no ordenamento brasileiro, as etnias Tumbalalá e Tupinambá foram 
reconhecidas, na Bahia, pela Funai, em virtude de sua intensa mobilização em defesa de sua 
identidade étnica e da demarcação de suas terras (AMORIM, 2003; ALARCON, 2019).

É significativa a reaparição, sob o etnônimo Tumbalalá, da etnia tida como extinta 
desde a década de 1870, retomando parte de seu território étnico reivindicado, ainda no ano 
de 1997, para pressionar o Estado a promover sua efetiva demarcação, dando origem ao al-
deamento batizado com o próprio nome de “Retomada” (AMORIM, 2003; GRIMALDI, 2013). 
Fato que sugere uma continuidade das retomadas que acompanharam o entrecruzamento de 
povos que resistem às margens do Rio São Francisco e que seguem refazendo seus laços 
ritualísticos e de parentesco e, também, de articulação com povos das outras regiões, que 
passam a identificar suas lutas sob o epíteto da resistência4.

Não só pela dimensão que assumiu a luta pela demarcação da Terra Indígena (TI) Tu-
pinambá de Olivença, no Sul da Bahia, mas também pelo papel que nela assumem as ações 
de retomada de terras da Aldeia Tupinambá da Serra do Padeiro, sua luta é referência e ponto 
de convergência com o estudo que se pretende aqui estender às comunidades quilombolas.

Se a generalização do fenômeno retomada “a converteria quase em epítome da mo-
bilização indígena no Nordeste” (ALARCON, 2019, p. 43), associação semelhante pode ser 
feita entre essa forma de ação política pela efetividade do direito ao território e a mobilização 
conduzida pela Aldeia Serra do Padeiro. Afinal, nos quase 20 anos de espera pela demarcação, 
ainda inconclusa, da TI Tupinambá de Olivença, foram registradas por Alarcon (2019) oitenta e 
nove retomadas de áreas sob a posse de não-indígenas na região da Serra do Padeiro. 

4 Na “Carta dos Povos Indígenas Resistentes”, transcrita por Arruti (2006, p. 53), fruto do I Encontro 
Nacional dos Povos Indígenas em Luta pelo Reconhecimento Étnico e Territorial, ocorrido em Olinda, 
Pernambuco, em maio de 2003, 47 etnias de todo o País declaram que não aceitarão mais dúvidas 
oficiais quanto à sua identidade étnica e afirmam: “NÃO SOMOS RESSURGIDOS, NEM EMERGENTES, 
SOMOS POVOS RESISTENTES”.
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3 AS RETOMADAS E SUAS FUNÇÕES AGROALIMENTAR E 
SOCIOAMBIENTAL

Se o Direito Agroalimentar, hoje invocado mundialmente, se molda aos interesses 
econômicos, políticos e sociais específicos de localidades europeias, o entendimento do 
Direito Agrário e Agroalimentar, como espaço de convergência de sistemáticas diversas para 
lidar com a terra, produzir e consumir, deveria “passar por uma atualização de entendimentos 
para que não se confunda com o direito do agronegócio” (NOVAES, 2018, p. 25).

Numa análise que incorpora, também, elementos da multiculturalidade (artigos 215 
e 216) e direitos socioambientais (artigo 225) reconhecidos pela Constituição brasileira, o 
Direito Agroalimentar pode ser compreendido como:

[...] uma disciplina jurídica em construção, voltada à compreensão da relação do 
homem com a terra, [...] com atenção especial à finalidade alimentar acessível e de 
qualidade a todos; [...] respeitando o meio ambiente, observando as realidades so-
ciais, as particularidades e pluralidade locais e regionais; [...] estudando a elaboração 
de normas e políticas voltadas às atividades agroalimentares de produção e transfor-
mação numa perspectiva de valorização de saberes, modos e identidades diversas 
(NOVAES, 2018, p. 140).

Com este modelo de construção conceitual em mente, delineia-se aqui a importância 
das ações concretas de retomada para garantir a sobrevivência das comunidades, com um 
olhar voltado à construção das suas identidades, também, pela via do direito à produção e ao 
consumo de alimentos saudáveis, num meio ambiente equilibrado e preservando suas culturas. 

Um documento manuscrito da Associação Indígena Tupinambá da Serra do Padeiro 
(AITSP), assim se refere ao “primeiro pedaço de terra” conquistado pelos indígenas: “Foi em 
24 de maio de 2004. Foi uma retomada” (ALARCON, 2019, p. 103). A antiga Fazenda Bagaço 
Grosso era utilizada para eventual prática de caça e, à época da retomada, havia se tornado 
ponto de extração ilegal de madeira, uma área abandonada enquanto doutro lado existia “uma 
grande quantidade de índios passando fome” (ALARCON, 2019, p. 104). O que levou os in-
dígenas a retomar a fazenda, considerada como uma “mãe” das outras retomadas e, depois, 
convertê-la em uma área exclusivamente para a conservação ambiental (ALARCON, 2019).

Contudo, ainda “que se trate de uma forma de ação conhecida, levada a cabo por 
diversos povos indígenas no Brasil, os estudos a seu respeito são curiosamente escassos” 
(ALARCON, 2019, p. 19). Por fazer frente ao intencional fracasso estatal em demarcar terras 
indígenas e na ausência de mais estudos sobre o tema, as retomadas são caracterizadas como 
forma de “fazer pressão” para fazer avançar processos demarcatórios (ALARCON, 2019).

As retomadas de terras movidas por comunidades quilombolas, além de menos co-
nhecidas e menos ainda estudadas, apontam uma dificuldade ainda maior em se traçar uma 
linearidade histórica ou tecer explicações sobre quando, ou como, esta forma de ação política 
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comumente associada às lutas indígenas passa a ser utilizada por quilombolas em disputas 
territoriais. Embora este fenômeno apareça, não só nos processos de criminalização e de ju-
dicialização das retomadas, estimuladas pelo reconhecimento de direitos territoriais na CF88, 
mas também nos laudos antropológicos dos Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação 
(RTID), que integram os procedimentos administrativos a cargo do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra), para dar cumprimento ao artigo 68 do ADCT.

O Relatório Antropológico do Quilombo Barra do Parateca aponta sua localização a 
cerca 62 Km da sede do Município de Carinhanha, na margem esquerda do Rio São Fran-
cisco, na região Sudoeste do Estado da Bahia, a aproximadamente 900 km de sua capital, 
Salvador, parcialmente localizado no chamado polígono das secas (SILVA, 2011). O local 
onde hoje fica o núcleo da comunidade foi ocupado por José Ribeiro, um migrante sertanejo 
vindo de Vila Velha do Riacho de Santana, em fins do século XIX, que se tornou vaqueiro, 
agregado e homem de confiança do Major Olegário, grande proprietário das terras da região 
(SILVA, 2011).

Por vontade do Major, José Ribeiro se casou com Filomena, quando esta completou 
doze anos de idade, que era tida como filha ilegítima de um dos filhos do Major Olegário (ou 
do próprio Major, não se sabe) com uma mulher negra escravizada (SILVA, 2011). Com o 
Major já idoso e perto da hora de sua morte, a pedido de José Ribeiro foi dado um pedaço 
de terra a ele e Filomena, para que pudessem produzir para o seu sustento (SILVA, 2011).

Eis o mito de fundação5 da comunidade de Barra do Parateca, povoada pelos filhos do 
casal e mais negros e mestiços, “descendentes de negros foragidos da fome ou da pistolagem, 
ou ainda de antigas tribos indígenas, devastadas pelo processo colonizador” (SILVA, 2011, p. 
817). Os documentos históricos que atestam a ocorrência da escravização na região, também, 
sugerem que “a segunda metade do século XIX foi determinante para a reestruturação fundiária 
da área, bem como da redefinição das relações produtivas, que passou de um tipo de relação 
senhorial-escravocrata formal para outra de cunho paternalista e de compadrio” (SILVA, 2011, 
p. 821). Momento provável da concessão das terras do primitivo6 a ‘Zé’ Ribeiro e Filomena, 
hoje reivindicadas pela comunidade de Barra do Parateca (SILVA, 2011).

Certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), já no ano de 2005, apenas em 13 
de maio de 2008 foi aberto o procedimento de titulação do território, em resposta a um ofício 
intitulado “As Ameaças ao Quilombo de Barra do Parateca”, denunciando a “forte pressão de 
fazendeiros que de forma indevida invadiram suas terras e nela vêm desenvolvendo atividades 
degradadoras ao ambiente e as relações sociais dos quilombolas” (BAHIA, 2008a, p. 03).

5 O autor toma “a acepção de ‘mito’ que remete à produção de narrativas simbólicas, produzidas no interior 
de uma, ou várias, formações sócio-culturais, acerca de assuntos políticos, cosmológicos, ligados à 
natureza etc. E no caso dos ‘mitos de fundação’, se cumpre uma função explicativa, acerca do surgimento 
de conjuntos de crenças, ritos, cidades ou comunidades” (SILVA, 2011, p. 784).

6 Em sua pesquisa historiográfica o autor explica que, de acordo com o Pe. Evangelista de Souza (apud 
CARVALHO, 1995: 107), o “primitivo” era um direito vago e indefinido sobre a terra concedido pelos 
senhores proprietários que “chamavam para as terras muita gente pobre, dando-lhes o direito de cultivar 
um pedaço de terra, na sua fazenda” (SILVA, 2011, p. 812).
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Assinado pelo Movimento dos Trabalhadores Acampados, Assentados e Quilombo-
las da Bahia (CETA), a Coordenação Regional dos Quilombos (CRQ), a Coordenação Nacio-
nal das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), o ofício demonstra que as comunidades quilombolas, também, se organizaram em 
suas próprias entidades representativas e angariaram apoio da sociedade civil organizada 
(BAHIA, 2008a).

O quilombo contava, à época, com mais de duzentas famílias, que sobreviviam “do 
cultivo de pequenas roças, nas vazantes ou lameiros, e praticam a pesca artesanal sendo esta 
a atividade principal para sua subsistência e que hoje encontra-se ameaçada em função da 
degradação do rio São Francisco, pois é notável a escassez do peixe” (BAHIA, 2008a, p. 03).

O documento narra a luta pelo plantio nos “lameiros” cultivados por seus ances-
trais, sob a posse de fazendeiros, cujo desmatamento em áreas de preservação ambiental 
(APP) do Rio São Francisco, formação de pastagens para gado bovino, uso intensivo do 
solo e plantio de monocultura de eucalipto, vinham fazendo com que várias famílias aban-
donassem a região, sem condições de sobrevivência (BAHIA, 2008a). Contexto que levou 
quilombolas a saírem “em busca de trabalho, sem nenhum direito trabalhista garantido, no 
corte de cana, manejo da cultura da banana, colheita de café e laranja, capina e destoca de 
algodão em outros estados, como SP, GO e PR e nas grandes fazendas da região” (BAHIA, 
2008a, p. 03).

Outro ofício, de 9 de junho de 2008, da Associação de Advogados de Trabalhadores 
Rurais no Estado da Bahia (AATR), requer a intervenção do Incra “para garantir a presença 
da comunidade em seu território, protegendo inclusive sua segurança alimentar e sobrevi-
vência” (BAHIA, 2008a, p. 07). Para tanto, a comunidade contou com a atuação da AATR em 
sua defesa judicial, posto que àquela altura já se contavam dez ações possessórias “movi-
das por diversos fazendeiros contra a comunidade quilombola de Barra do Parateca, com o 
intuito de isolar a comunidade da posse tradicional de seu território” (BAHIA, 2008a, p. 05).

O segundo ofício também ressalta que a comunidade vive “tradicionalmente da pes-
ca artesanal e da agricultura de subsistência nas ilhas e nas margens do rio São Francisco 
(tanto as áreas de vazante, os lameiros, quanto as áreas acima das cheias do rio, os se-
queiros)” (BAHIA, 2008a, p. 06, grifo do autor). Atividades que, por força do processo de 
pressão e expulsão pelos fazendeiros, estavam “restritas praticamente apenas às áreas dos 
lameiros, comprometendo sua sustentabilidade e segurança alimentar” (BAHIA, 2008a, p. 
06, grifo do autor).

A explicação para tal reação, no Judiciário, surge em um terceiro ofício, encami-
nhado ao Incra, em 8 de agosto de 2008, assinado pela própria presidenta da Associação 
Agropastoril Quilombola Barra do Parateca (BAHIA, 2008a). No qual, a comunidade cobra o 
envio de equipe do Incra para dar início à elaboração dos trabalhos de regularização fundiária 
do território tradicional e informa que está retomando as áreas de lameiros na vazante do Rio 
São Francisco, terras públicas da União (BAHIA, 2008a). Pois, a comunidade que: 
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[...] vivia da pesca, do plantio nas vazantes, lameiros e ilhas, foi ficando sem espaço 
para produzir e viver e muitos tiveram que migrar para as capitais e cidades, deixan-
do nossas tradições, religiões, raízes herdadas de nossos irmãos dos Quilombos de 
Pau D’Arco e Parateca, Tomé Nunes, Rio das Rãs, Nova Batalhinha, Araçá/Volta e a 
liberdade centenária do nosso Quilombo Barra do Parateca (BAHIA, 2008a, p. 91). 

Neste trecho, além de se afirmar a violação ao direito comunitário à alimentação pela 
exclusão de suas áreas tradicionais de plantio, sugere-se a existência de redes interétnicas de 
trocas e de parentesco, também, entre os quilombolas, de forma semelhante às verificadas 
entre os povos indígenas da calha do São Francisco, ambas tendo, no rio, o fio da sua conexão.

O Relatório Antropológico confirma que, em inúmeras comunidades que se identifi-
cam enquanto negras e/ou ribeirinhas, ou “beiradeiras”, a identidade é produzida não apenas 
pela ligação afetiva com a lida na terra – sob a forma de policultura familiar -, mas também 
“está prenhe de significações vinculadas às águas do Rio São Francisco”, destacando as 
atividades de plantio nas áreas de vazante e lameiro, ou ainda nos bancos de areia que com-
põem terrenos de cultivo, quando o rio está baixo (SILVA, 2011, p. 775).

Com o cumprimento das ordens de reintegração de posse concedidas pelo Judiciá-
rio, até a presente data, o uso tradicional das áreas de lameiro pela comunidade quilombola 
está impedido pelas fazendas, enquanto se aguarda decisão final da justiça ou a finalização 
do procedimento de titulação definitiva do território tradicional quilombola (BAHIA, 2008a). 

4 A IMPORTÂNCIA DAS RETOMADAS PARA A AGRICUL-
TURA TRADICIONAL

Há cerca de 5.000 a 3.000 anos antes da Era Cristã, ou seja, entre os anos 3.000 e 
1.000 a.C., a população mundial dobrou, passando de 50 a 100 milhões de pessoas (MAZO-
YER; ROUDART, 2010). Esse crescimento exponencial se deu pelo desenvolvimento das socie-
dades agrárias do Indus, da Mesopotâmia e do Nilo, onde os sistemas de cultivos de vazante 
implantados localmente, “podiam suportar densidades de população impressionantes, de mui-
tas centenas de habitantes por quilômetro quadrado” (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 91). 

Em dimensões muito menores, verifica-se, na narrativa da associação quilombola de 
Barra do Parateca, a importância deste tipo de cultivo e a grave desagregação social, econô-
mica e ambiental que o seu impedimento pode causar às comunidades que dele dependem. 
Trata-se de fonte de alimentação, trabalho e renda, em equilíbrio ambiental, para povos e comu-
nidades tradicionais, que ainda mantêm essa que foi uma das primeiras formas de agricultura, 
“certamente praticadas perto de moradias e aluviões das vazantes dos rios, ou seja, terras já 
fertilizadas que não exigiam, portanto, desmatamento” (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 45).

A diversidade de povos tradicionais encontrada no Brasil é responsável por uma 
grande variedade em produtos agrícolas, permite um melhor aproveitamento das condições 
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ecológicas heterogêneas de um país continental e apresenta uma maior resistência natural a 
pragas e a doenças, além constituir elemento importante da segurança alimentar dos povos 
tradicionais e de estabilidade de seus sistemas agrícolas (SANTILLI; EMPERAIRE, 2006).

A denúncia da associação quilombola invoca essa diversidade, quando noticia a per-
da das tradições e raízes herdadas de uma organização quilombola regional, dentre as quais 
se inclui a diversidade genética manejada pela agricultura tradicional, fruto de intercâmbios 
de sementes, plantas, saberes e experiências, que circulam entre famílias, comunidades 
ou etnias, que as produzem, trocam e incorporam ao estoque de variedades do agricultor 
(SANTILLI; EMPERAIRE, 2006).

O discurso da ideologia neoliberal que impõe o agronegócio como o modelo viável 
de agropecuária na sociedade brasileira traz consequências altamente negativas nas relações 
entre sociedade e natureza, subordinadas ao modo de produção capitalista (CAMACHO, 2010). 
As consequências desse modo de produção são visíveis na comunidade de Barra do Parateca, 
sintetizadas na “degradação ambiental, no êxodo rural, na segregação socioespacial, na mise-
rabilidade, na fome, na violência, no desemprego etc.” (CAMACHO, 2010, p. 170).

O binômio monocultura e latifúndio forma uma combinação socioambientalmente im-
pactante, cujos principais cultivos, a cana, a soja e o eucalipto, além da destruição ambiental 
que causam, interrompem “o processo humano de produção da cultura popular, pois des(re)
territorializa os sujeitos produtores desta cultura no campo” (CAMACHO, 2010, p. 170).

A proposta de uma policultura orgânica (milho, feijão, batata doce e hortaliças), 
descrita no ofício da associação quilombola ao Incra (BAHIA, 2008a), manifesta a neces-
sidade de manutenção de “um território de vida e produção material e simbólica”, numa 
relação de equilíbrio com a natureza, que entenda a produção de alimentos como forma de 
sobrevivência e não como forma mercadológica de (re)produção de capital (CAMACHO, 
2010, p. 185).

No entanto, o que se observa no caso é o uso do aparato judicial estatal para manter 
formas de exploração centradas na monocultura e pecuária intensiva, e que demandam um 
uso não sustentável dos atributos naturais da região. Além de uma situação de exclusão e de 
migrações forçadas das comunidades negras rurais, ao arrepio da ordem constitucional que 
define a propriedade tradicional das terras das comunidades remanescentes de quilombos.

5 AS RETOMADAS NO QUILOMBO BARRA DO  
PARATECA

A primeira retomada da comunidade quilombola Barra do Parateca ocorreu nas áreas 
marginais do Rio São Francisco, utilizadas tradicionalmente para a prática da agricultura de 
vazante pela comunidade, nos lameiros, que são as terras férteis formadas sobre os ban-
cos de areia a partir dos sedimentos transportados pela corrente fluvial (BAHIA, 2008a). O 
acampamento coletivo erguido por quilombolas, às margens do Rio São Francisco invocava 
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o direito de ocupação tradicional daquelas áreas apropriadas indevidamente pelas fazendas, 
por se tratar, também, de imóveis de propriedade da União (BAHIA, 2008a).

O Decreto-Lei n. 9.760/1946 possibilita a destinação desses imóveis à regularização 
fundiária de interesse social (BRASIL, 1946). Ciente dessa possibilidade, a comunidade já 
havia requerido a cessão desses terrenos, mas a única reposta estatal foi a reintegração de 
posse das retomadas em favor dos “proprietários” (BAHIA, 2008a). O acampamento quilom-
bola foi desfeito, em novembro de 2008, obedecendo decisões liminares da justiça contra a 
comunidade, reconhecendo que “de forma truculenta e injusta, perderam há muito a posse 
de parte da área que tradicionalmente ocupavam” (BAHIA, 2008c, p. 327).

O Relatório Antropológico recolhe, ainda, como razão da retomada a necessidade de 
“ter um lugar de plantio para as famílias locais – dada a difícil situação econômica das mesmas, 
inclusive pelo cessar de contratações de pessoas da comunidade no regime de ‘meação’, por 
parte dos fazendeiros, após o início dos trabalhos do INCRA no local” (SILVA, 2011, p. 829).

Percebe-se, assim, a persistência no tempo de práticas servis, com que os pretensos 
proprietários põem quilombolas a seu serviço em suas próprias terras ancestrais, situação que 
passa a ser enfrentada pelas comunidades, a partir da tomada de consciência de sua identi-
dade étnica e do amparo constitucional à titulação da propriedade de seu território tradicional.

Um segundo motivo, ainda, teria sido a luta pelo uso sustentável das áreas da União 
como local de plantio, que “mesmo com a extensão de cercas que delimitam propriedades até 
a beira do rio, constitui um instrumento de luta política pelo território pleiteado, e utilizado de 
forma extremamente consciente por parte da comunidade quilombola” (SILVA, 2011, p. 829).

Após a reintegração de posse da área dos lameiros, a comunidade retomou outra 
área, no lado oposto ao da primeira retomada, também reivindicada para plantio e “emba-
sada na premissa de que a área é pública, constante da reserva legal do INCRA, a mesma 
premissa motivadora da ocupação na área anterior, na beira do rio” (SILVA, 2011, p. 829).

O quilombo denunciava que, com a criação do Projeto Especial de Colonização (PEC) 
Serra do Ramalho pelo Incra, “as comunidades que tradicionalmente ocupavam este terri-
tório foram expulsas de suas terras, que foram arbitrariamente ocupadas por fazendeiros, a 
ponto de alguns instalarem ali implementos agrícolas do tipo pivô central” (BAHIA, 2008a, p. 
259). O Incra confessa que o projeto de colonização tinha o “objetivo de promover o assen-
tamento das famílias de agricultores que se encontravam na cota de inundação do Lago de 
Sobradinho” (BAHIA, 2008a, p. 651). Assim, para remediar a catástrofe da inundação das 
roças pelo empreendimento hidrelétrico, o Estado comete outra violação de direitos e rema-
neja as famílias atingidas pela barragem para dentro de um território ancestral quilombola 
(BAHIA, 2008a).

A retomada rendeu o deferimento de mais uma reintegração de posse, em maio de 
2010, desta vez cumprida de forma irregular e violenta, como atesta a denúncia de que numa 
operação surpresa da Polícia Federal “[...] 10 homens, fortemente armados, destruíram casas, 
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roças de abóbora. feijão, milho, mandioca, batata e melancia e expulsaram animais em área 
ocupada pela comunidade, com 250 famílias, há mais de cem anos” (BAHIA, 2008a, p. 466).

Para se livrar do imbróglio criado pelo próprio Incra, com a inscrição de 672 títulos 
de domínio sobrepostos ao território quilombola, o órgão fundiário convenceu, por fim, a 
comunidade, a abrir mão da área, alegando só assim poder acelerar a publicação do RTID e 
o andamento do procedimento de titulação, sem a necessidade de notificar as centenas de 
ocupantes dos lotes criados dentro do quilombo (BAHIA, 2008a).

O pleito quilombola pelos lameiros só seria atendido, já bastante tarde para garantir 
sua imediata necessidade alimentar e o caráter socioambiental da sua posse, com a expedição 
da Portaria n. 108, de 10 de abril de 2013, pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), que 
declarou “de interesse do serviço público o imóvel da União, tradicionalmente ocupado pela 
comunidade Quilombola Barra do Parateca, classificado como terreno marginal com acrescido 
marginal de rio federal, [...] para fins de uso sustentável [...]” (BAHIA, 2008a, p. 598).

Contudo, as ações possessórias seguiram seu curso, inclusive com sentença profe-
rida, em setembro de 2015, que ignora a Portaria da SPU, nega a posse tradicional quilombo-
la sobre as áreas de lameiro, e caracteriza como “esbulho” a sua retomada, com fundamento 
na tese do marco temporal, afirmando que “a aferição da ancestralidade/tradicionalidade qui-
lombola invocada deve ser a data da promulgação da CF de 1988” (BAHIA, 2008c, p. 875).

6 REFLEXOS DA REJEIÇÃO AO MARCO TEMPORAL NA 
FUNÇÃO AGROALIMENTAR E SOCIOAMBIENTAL DAS 
RETOMADAS DE TERRAS

Além das possessórias, manejadas para dificultar o sustento da comunidade e o uso 
sustentável das áreas de lameiro às margens do rio, outra ação judicial foi movida por doze 
“proprietários”, requerendo a nulidade do processo de demarcação iniciado pelo Incra, arguin-
do a inconstitucionalidade do Decreto n. 4.887/2003 (BAHIA, 2008b). A ação repetiu, em ter-
mos, a ADI n. 3239/2004, movida pelo antigo Partido da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas 
(DEM), valendo-se da tese do marco temporal, para afirmar “que os beneficiários do dispositivo 
constitucional são tão somente ‘os remanescentes das comunidades de quilombos que es-
tejam ocupando suas terras’, em 1988, exatamente como está escrito na Constituição, sem 
tergiversar, pois esta é a determinação expressa” (BAHIA, 2008b, p. 14, grifo do autor).

A expressão-data, “em 1988”, fora das aspas, já deixa evidente que tal ressalva não 
consta no dispositivo constitucional. Trata-se, em verdade, de “sofisticada” exegese jurídi-
ca com intenção de deslegitimar as ações de retomadas adotadas pelas comunidades, ao 
limitar o reconhecimento da propriedade quilombola à efetiva ocupação, em 5 de outubro de 
1988, data de promulgação da atual Constituição (CHAVES; MONTEIRO; SIQUEIRA, 2020).

A ação declaratória foi julgada improcedente, antes mesmo de julgada a ADI n. 3239/2004, 
ressaltando a sentença que o relatório antropológico, anexado ao processo do Incra, inclui “apro-
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fundados estudos antropológicos, históricos e mapas descritivos que reconhecem a ocupação 
ancestral de várias famílias no território de que se trata, reconhecendo a identidade étnica dos 
remanescentes de quilombo de Barra do Parateca” (BAHIA, 2008b, p. 1846).

No entanto, o questionamento ao Decreto n. 4.887/2003, vindo de partido político de 
base ruralista, poucos meses após sua edição, tentava impor limitação temporal à proprieda-
de quilombola, propondo que a “área cuja a [sic] propriedade deve ser reconhecida constitui 
apenas e tão-somente o território em que comprovadamente, durante a fase imperial da 
história do Brasil, os quilombos se formara [sic]” (BRASIL, 2018, p. 12).

Esta interpretação do artigo 68 do ADCT obrigaria quilombolas a comprovar posse 
ininterrupta por mais de cem anos sobre seu território, enquanto a lei civil confere aos demais, 
como prova suficiente, uma posse de vinte anos (TRECCANI, 2015). Significaria “sustentar que 
a Constituição Federal tem um artigo escrito não para reconhecer um direito peculiar para um 
determinado grupo social e exigível erga omnes, mas para penalizar os negros, sujeitando-os a 
obrigações muito maiores que os demais brasileiros” (TRECCANI, 2015, p. 84).

A Segunda Turma do STF, valendo-se da tese do marco temporal, já havia anulado 
demarcações de terras indígenas demarcadas, sob inúmeras críticas quanto à sua absoluta 
inconstitucionalidade (CHAVES; MONTEIRO; SIQUEIRA, 2020). Mas, embora não haja ainda 
decisão definitiva sobre o marco temporal indígena7, o STF declarou não aplicável a tese do 
marco temporal à titulação dos territórios quilombolas, no acórdão da ADI n. 3239/2004.

Dentre os mais significativos votos do julgamento, concluído em fevereiro de 2018, o 
Ministro Edson Fachin rejeitou a tese do marco temporal da ocupação e o chamado “esbulho 
renitente” (BRASIL, 2014). Segundo o qual, na forma proposta pelo Ministro Teori Zavascki, só 
se configuraria como exceção ao marco temporal a prova de conflito pela posse que “mesmo 
iniciado no passado, ainda persista até o marco demarcatório temporal atual (vale dizer, a data 
da promulgação da Constituição de 1988), conflito que se materializa por circunstâncias de 
fato ou, pelo menos, por uma controvérsia possessória judicializada” (BRASIL, 2014, p. 11).

Em contraponto, o Ministro Fachin reconheceu que o elemento definidor da identi-
dade quilombola é a relação tradicional da comunidade com a terra, a “ideia de resistência, 
de uma comunidade que, ao longo dos anos, apesar da invisibilidade e das dificuldades em 
relação ao meio, sobrevive e mantém suas tradições” (BRASIL, 2018, p. 3652). Afastando 
a premissa de que a autoidentificação deva vir acompanhada da presença da comunidade 
na área, em 5 de outubro de 1988, já que a “existência desses conflitos não pode inviabi-
lizar o reconhecimento do direito assegurado pelo texto constitucional, colocando essas 
comunidades, uma vez mais, à margem da tutela pelo ordenamento jurídico” (BRASIL, 
2018, p. 3658).

7 A decisão sobre o marco temporal indígena aguarda julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário 
n. 1.017.365, Tema 1031 de repercussão geral, em que o Ministro Edson Fachin concedeu a tutela 
provisória para suspender os efeitos do Parecer n. 001/2017 da Advocacia Geral União (AGU), que impõe 
a aplicação da tese do marco temporal a todos os processos administrativos de demarcação de terras 
indígenas.
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O Ministro Luís Roberto Barroso, igualmente, propôs que a prova da preservação de 
vinculação com a área quilombola não deva se dar por meio de conflitos ou ações possessó-
rias, pois referendar tais condutas significaria interpretar o comportamento das comunidades 
tradicionais à luz dos costumes e instituições estranhos ao seu ambiente cultural, o que não 
se adequa à preservação da sua cultura enquanto propósito da Constituição (BRASIL, 2018). 

Argumentação que respalda a recente inciativa da comunidade quilombola de Ange-
lim III que, em dezembro de 2020, anunciou que está em processo de retomada de terras 
que compõem o seu território tradicional, situadas no Sapê do Norte, região quilombola entre 
os municípios de Conceição da Barra e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ilegalmente 
ocupadas pela empresa Suzano para o monocultivo de eucalipto (TAVEIRA, 2020).

O Ministro Barroso ainda afirmou que a propriedade quilombola deve se estender por 
todo o espaço territorial necessário à preservação de sua cultura e do seu modus vivendi, 
de modo que fazem jus ao território as comunidades que foram forçosamente desapossa-
das, “mas cujo comportamento, à luz da sua cultura, aponta para sua inequívoca intenção 
de retornar ao território que ocupavam [e] de retomar a permanência do vínculo cultural e 
tradicional com o território” (BRASIL, 2018, p. 3663-3664, grifo nosso). Esta aplicação do 
Direito coincide com a prática comunitária em Angelim III, cuja retomada visa garantir área 
de cultivo para mais de 70 famílias e o retorno daquelas que, como em Barra do Parateca, 
foram forçadas a migrar para a cidade, mas que desejam retornar ao seu território originário 
tradicional (TAVEIRA, 2000).

Também, o Ministro Luiz Fux assente com as retomadas de terras, ao considerar que 
a locução verbal “que estejam ocupando” no artigo 68 do ADCT, em verdade, “demonstra a 
atualidade e a continuidade da ocupação, incluindo no campo semântico da garantia, por exem-
plo, aqueles que outrora foram removidos forçosamente de suas terras, mas já presentemente 
conseguiram reavê-la” (BRASIL, 2018, p. 3754-3755, grifo nosso).

Seria o caso das comunidades de Barra do Parateca e de Angelim III, mas o Esta-
do segue privilegiando interesses particulares, em detrimento da segurança alimentar e do 
usufruto sustentável dos atributos ambientais dos territórios, sejam as margens do Rio São 
Francisco, sejam as nascentes e rios secos pelo monocultivo de eucalipto, cuja necessidade 
de recuperação foi também motivo da retomada de terras em Angelim III (TAVEIRA, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A notícia da retomada, iniciada em Angelim III, demonstra que, mesmo depois de 
um século de esquecimento pela lei, as comunidades quilombolas, se assenhorando po-
liticamente dos instrumentos legais capazes de permitir o comando de seu destino, ainda 
precisam das ações políticas concretas, como as retomadas de terras, para fazerem valer o 
direito previsto na CF88.
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Enquanto a comunidade de Barra do Parateca aguarda o definitivo reconhecimento 
da sua propriedade sobre as áreas férteis dos lameiros do Rio São Francisco, para que possa 
recuperar a capacidade de sustento de suas famílias no território tradicional, a comunidade 
de Angelim III retoma as suas terras, trazendo de volta ao quilombo quem dele partiu, e 
busca recuperar o que de natureza se perdeu no processo de usurpação de suas terras pela 
monocultura.

Estes casos exigirão uma posição estatal, já que a queda do marco temporal, em 
tese, rompe os grilhões das exegeses conservadoras criadas para aprisionar o Direito ao 
não-direito, como mera promessa constitucional. Já as retomadas de terras, como forma 
de ação legítima e necessária à realização do direito constitucional ao território, continuarão 
sendo referência e caminho para a liberdade da terra e, com ela, a liberdade das mulheres e 
homens que nela vivem e trabalham, para efetivar direitos e cumprir suas funções agroali-
mentares e socioambientais.
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RESUMO
Esse relato descreve as trocas de sementes Crioulas e atividades formativas desenvolvidas pelo 
grupo Aranã de Agroecologia no Vale do Jequitinhonha. Com a sistematização, percebe-se que a 
conservação das Sementes Crioulas é parte da identidade do território do Vale. Ela é fundamental 
para a preservação da agrobiodiversidade e para a Soberania Alimentar.
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ABSTRACT
This report describes the Creole Seeds exchanges and formatives activities developed by the 
Aranã Group of Agroecology in the Jequitinhonha Valley. With the systematization, it is perceives 
that the conservation of Creole Seeds are part of the identity of the territory of the valley, are 
fundamental for the preservation of agrobiodiversity and for food sovereignty. 

Key-Words: creole seeds; territory; agroecological formation. 

INTRODUÇÃO

Os processos de domesticação das sementes, são resultados de práticas ancestrais 
de manejo e conservação realizadas por agricultores, povos e comunidades tradicionais - 
principalmente pelas mulheres- que selecionaram materiais propagativos ao longo dos anos, 
formando o que compreendemos como agrobiodiversidade. Atualmente, são esses agricul-
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tores que fazem o controle social das sementes crioulas e mantêm uma reserva significativa 
destas espécies (INSAURRALDE, 2020; NUNES, 2006). 

As Sementes Crioulas são elementos resilientes e adaptados aos locais onde são 
domesticadas, pois foram selecionadas ao longo dos anos e conservaram uma diversidade 
genética fundamental para a sobrevivência de espécies de grande importância para a hu-
manidade (AMORIM, 2018). É um insumo base para a agricultura, seu uso, conservação e 
reprodução, de forma autônoma pelos agricultores, são elementos essenciais para a agroe-
cologia, pois representam a base da alimentação ancestral e cotidiana nas comunidades 
rurais e refletem valores simbólicos como costumes, identidade, espiritualidade, práticas, 
memórias e saberes ancestrais, bem como sua organização social, política e econômica. 

Em consequência disso, as variedades crioulas são consideradas como patrimônios 
materiais, culturais e componentes fundamentais da territorialidade destes povos, com isso 
sua importância transcende a perspectiva biológica e econômica, para entender as suas 
complexidades e essencialidade é necessário entender as sementes a partir das perspectivas 
das pessoas que as multiplicam, bem como o modo de vida camponês. O valor agregado 
que a semente “carrega”, parte de um ideal ancestral desvinculado da materialidade e da 
artificialidade que é inserido num modelo convencional e adota o uso de pesticidas e fertili-
zantes químicos, por exemplo. 

A valorização das sementes crioulas se torna essencial para estabelecimento de uma 
agricultura sustentável e resiliente, visto que o agricultor que reproduz a sua semente, ou se 
organiza junto à comunidade para acesso aos Bancos de Sementes Comunitários, possuem 
autonomia para uso e controle das variedades armazenadas, (AMORIM, 2018). Atualmente, 
pode-se observar que na perspectiva industrial, a qualidade do alimento encontra-se me-
nosprezada em relação a uma lógica de consumo que prioriza o mercado. Nessa dinâmica 
tecnicista, alienadora e insustentável, em termos de recursos naturais, vem sendo induzido 
um questionamento que apela para a qualidade do que se planta e da sua procedência, como 
colocado por Carvalho (2003):

Para o campesinato, as sementes têm um valor simbólico e material que se tornam 
sinônimo de vida, enquanto que para o agronegócio o valor econômico é o interesse 
exclusivo. Essa diferença de valores é de extrema importância para que se compreen-
dam os caminhos traçados e as consequências de tais escolhas (CARVALHO, 2003). 

Segundo Petersen e Dias (2007), em contraposição a esse modelo falho e exclu-
dente, a agroecologia atua para a promoção do diálogo entre conhecimento popular e cien-
tífico como estratégia de desenvolvimento científico e tecnológico através da valorização e 
fortalecimento da agricultura familiar tradicional de base ecológica, seus saberes e práticas 
ancestrais, priorizando a Soberania e Segurança Alimentar. 
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 O presente relato pretende mostrar as experiências desenvolvidas pelo Grupo Aranã 
de Agroecologia4 na organização de espaços formativos e na construção de Feiras de Trocas 
de Sementes Crioulas no território do Vale do Jequitinhonha. A realização dos eventos só 
foi possível mediante as parcerias construídas com projetos de extensão da universidade, 
com as instituições municipais, movimentos sociais e, principalmente, entre agricultores 
e agricultoras, extrativistas, guardiãs e guardiões que praticam a agroecologia e resistem 
preservando a agrobiodiversidade do cerrado.

1 DESENVOLVIMENTO 

1.1 O contexto e o território

Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, está localizado no nordeste do estado, e é 
constituído por 51 municípios. Apresenta ampla diversidade de fauna e flora com a presença 
dos biomas caatinga, cerrado e mata atlântica, distribuídos por todo território. Os agricul-
tores, povos e comunidades tradicionais da região desenvolveram historicamente práticas 
vinculadas aos seus modos de vida, formas de interação e convivência com os agroecossis-
temas, práticas de agroextrativismo e agrícolas com técnicas conservacionistas do solo, da 
água e dos materiais genéticos a partir da seleção e multiplicação das sementes crioulas e 
da produção de mudas de espécies endêmicas (FÁVERO, 2019). 

A diversidade cultural presente no Vale, está relacionada com a presença ances-
tral dos povos indígenas, quilombolas e camponeses. As formas de ocupação das terras e 
as relações sociais estabelecidas ao longo do tempo, considerando também o período de 
colonização, influenciaram diretamente a formação da diversidade étnica, cultural e de orga-
nização social. Fazem parte da sua cultura as músicas, festas, artesanatos, como também 
as relações com a natureza e seus elementos que também compõem a identidade deste 
território, como demonstrado por Fávero (2019):

No Vale do Jequitinhonha, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais agroe-
xtrativistas e ribeirinhas vivem em interação com os diferentes biomas/ambientes há 
séculos e, sendo assim, conformam a gênese das paisagens, um legado de gerações 
em constante movimento que imprimem contornos, usos, significações e estratégias 
agroalimentares variadas no tempo e no espaço (FÁVERO, 2019. s/p). 

4 O Grupo Aranã de Agroecologia é um coletivo de autonomia e autogestão estudantil que atua de forma não 
hierarquizada. Visa interligar conhecimentos teóricos acadêmicos com os saberes e práticas populares 
e tradicionais para a formação de profissionais críticos e sensíveis ao contexto e particularidades sócio-
culturais do Vale do Jequitinhonha, com base nos princípios da agroecologia e a educação popular-
libertadora, atuando para a valorização dos saberes e práticas tradicionais, fortalecimento da agricultura 
familiar e da transição agroecológica.
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A identidade de nenhum povo está restrita a um estado, mas agregado ao contexto, 
por isso, esse conceito se torna complexo e amplo e está relacionado com o processo de fa-
zer parte de uma área territorial e tornar-se similar a ela, com as mesmas imagens e normas. 
A identidade de um povo é construída, desconstruída e reconstruída com o passar do tempo, 
estando integrada ao processo de construção dos saberes tradicionais que fazem parte da 
cultura dos povos (LIMA, 2018). 

Portanto, pode-se dizer que as sementes crioulas constituem a identidade dos povos 
do Vale do Jequitinhonha. Foram selecionadas ao longo das gerações e estão sob domínio 
desses agricultores. Sua conservação é um mecanismo de resistência pois são elementos 
importantes para a manutenção dos territórios e essenciais para a preservação da natureza 
(FÁVERO, 2019).

A prática que guardiãs e guardiões de sementes têm realizado pode ser definida 
como movimentos socio territoriais e identitários, formados a partir da resistência coletiva 
dos integrantes do território pela autonomia do espaço e das suas práticas, além de serem 
movimentos protagonistas na resistência contra a monopolização. Ou seja, a conservação 
das sementes é uma prática de resistência, significa o uso sustentável deste recurso a partir 
da seleção massal - cultivo, seleção, armazenamento e trocas, um trabalho fundamental para 
a preservação da agrobiodiversidade nesse território com importância para manutenção da 
segurança alimentar das famílias (LIMA, 2018). 

1.2 O protagonismo das mulheres

Diante das estratégias de dominação do capital referente às sementes, as mulhe-
res guardiãs da agrobiodiversidade, ocupam local de destaque na disputa pela manutenção 
dos recursos genéticos e dos saberes e práticas que estão sob o poder das agricultoras e 
agricultores ao redor do mundo. Elas desempenham o papel fundamental para o resgate, 
manutenção e produção de sementes com ênfase na agricultura agroecológica em seus 
agroecossistemas, através do manejo realizado em seus quintais, que reúnem as hortali-
ças, plantas medicinais, frutíferas, ornamentais, condimentares e outras espécies destinadas 
principalmente para atender as demandas familiares, bem como se destinam à comercia-
lização, troca e partilha dos excedentes, que garantem dessa forma, ampla diversidade e 
sustentabilidade aos sistemas produtivos (SANTOS E RAMOS FILHO, 2020).

Mesmo sendo as protagonistas nos cultivos múltiplos e realizarem experimentações 
de cunho agroecológico nos quintais, as mulheres também são responsabilizadas pelos tra-
balhos domésticos e de cuidados no âmbito familiar, esse trabalho, ainda considerado re-
produtivo pela economia clássica, é base para sobrevivência das famílias e da sociedade, no 
geral. Esse tempo dedicado à produção agrícola e aos trabalhos de cuidados, muitas vezes, 
restringem as mulheres de ocuparem espaços na esfera pública - serem lideranças políticas, 
estar na presidência das associações, sindicatos, cooperativas e etc. Isso não acontece 
ao acaso, o modelo de sociedade patriarcal defende uma lógica de opressão das mulheres 
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por direcionarem as responsabilidades dos cuidados, criação e educação dos filhos, como 
prioridade da figura feminina (CARDOSO et al, 2019). 

Reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres camponesas, tanto na esfera privada 
quanto pública é necessário para denunciar a sobrecarga e a invisibilização das suas prá-
ticas, para que dessa forma seja possível romper com essa lógica excludente, misógina e 
patriarcal, por tanto, é essencial e urgente a superação dessa realidade, podendo ser median-
te a construção popular de ações que valorizem as mulheres, seus saberes e experiências. 
A pesquisadora Costa (2018, p. 18), destaca que é necessário “incorporar essas ações às 
políticas sociais de gênero e favorecer a geração de ações e políticas públicas de promoção 
e de apoio dessas práticas, no sentido de construção de mudanças reais e mais justas nas 
relações entre homens e mulheres”. 

Portanto, é importante destacar nesse relato, a participação da D. Preta (esposa do 
Sr. Imir), como protagonista na conservação das sementes, das experimentações agroeco-
lógicas, o cultivo de PANCs, plantas medicinais e o extrativismo de flores sempre-vivas, bem 
como da amplitude dos seus saberes sobre a natureza e seus processos. Além de mulher 
quilombola, ela desempenha o papel de mãe, agricultora, acolhe a juventude da comunidade 
compartilhando conhecimentos de cura e da sua cultura negra, cuida da saúde coletiva e 
dos espaços de bem comum, como a Associação Comunitária da Comunidade Quilombola 
de Vargem do Inhaí. 

Em todas as experiências apresentadas aqui, as mulheres cumprem um papel fun-
damental pelo trabalho dedicado aos diferentes âmbitos que garantem a reprodução da vida. 
Foram homens que puderam estar nos espaços de trocas promovidos pelo grupo, mas re-
conhecemos que a divisão sexual do trabalho foi um fator que privilegiou essa participação, 
por isso, fazemos questão de deixar uma nota sobre o papel fundamental das mulheres na 
conservação da diversidade do cerrado no Vale do Jequitinhonha e na luta por uma socieda-
de mais justa, defendemos que sem feminismo, não há agroecologia. 

1.3 As feiras de trocas de sementes 

A partir de estudos teóricos acerca da temática de sementes crioulas, o grupo per-
cebeu a necessidade de vivências práticas junto aos guardiões e guardiãs de sementes. No 
ano de 2017, os membros participaram das feiras de trocas de sementes crioulas, realiza-
das durante o X Congresso Brasileiro de Agroecologia (X CBA) dando início a construção 
do acervo de sementes crioulas do grupo. Posteriormente ao congresso, foi desenvolvido 
fortalecimento de parcerias com os movimentos sociais que integram o Fórum do Vale do 
Jequitinhonha e professores do curso de Agronomia, Licenciatura em Educação do Campo 
e Geografia da UFVJM. Durante a participação no IV Encontro Nacional de Agroecologia (IV 
ENA), em 2018, o grupo participou das rodas de conversas, mesas de diálogo, grupos de 
discussões e da feira de troca de sementes. 
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No âmbito da universidade, o grupo desenvolveu durante a Semana do Produtor 
Rural da Faculdade de Ciências Agrárias (DIAMANTAGRO), atividades no espaço da tenda 
Agroecológica. No evento contamos com a participação dos guardiões de sementes: Seu 
Imir, morador da comunidade quilombola Vargem do Inhaí no município de Diamantina e 
de Gustavo, agricultor e apoiador das atividades na Fundação Pró Universitária do Vale do 
Jequitinhonha- FUNIVALE, localizada na comunidade rural São Gonçalo do Rio das Pedras, 
no município do Serro, ambas de Minas Gerais. Além da troca de sementes crioulas e sabe-
res, outras atividades formativas foram desenvolvidas, tais como: divulgação e distribuição 
de material didático; diálogo entre agricultores e agricultoras e a comunidade acadêmica; 
espaço educativo e lúdico para as crianças estudantes da Fundação Municipal do Bem-Estar 
do Menor (FUMBEM) de Diamantina, em parceria com o Projeto Quintal Produtivo e Multi-
plicador.

No Festival Ecologia de Saberes de Paraúna, realizado na comunidade Quilombola 
do Capão, na cidade de Presidente Juscelino – MG, o Aranã facilitou uma roda de conversa 
na escola e na comunidade a respeito do tema “Conservação das Sementes Crioulas” e na 
praça central da comunidade uma feira de troca de sementes e como resultado dessas ativi-
dades, a comunidade Quilombola do Capão decidiu criar um banco comunitário de sementes 
crioulas. Também contribuiu com a troca de sementes na feira organizada pela FUNIVALE na 
comunidade de São Gonçalo do Rio das Pedras. Em parceria com o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável de Diamantina - CMDRS e a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural - EMATER, em dezembro de 2018, foi realizada na sala de convivência 
do grupo um encontro que ocorreu em três momentos distintos, sendo: a realização da 
reunião de encerramento das atividades anuais do CMDRS, realização da troca de sementes 
e saberes e pôr fim a partilha de lanche. 

O fluxograma 1, apresenta os processos de construção, planejamento, metodologias 
e execução das fases das feiras de Troca de Sementes Crioulas. Essa ferramenta visual, 
possibilita olhar para todo o processo, tendo em vista as construções coletivas, algumas 
ações podem variar conforme as decisões do grupo e das parcerias. De maneira geral, o 
procedimento padrão metodológico é similar, sendo: Análise de viabilidade, levantamento de 
ideias, construção do plano de ação e levantamento e organização dos materiais que serão 
levados para exposição durante a feira. O grupo elabora materiais referentes às trocas de 
sementes crioulas, que contextualizam sua importância e esclarecem sobre boas práticas 
de armazenamento, por fim, o preparo das sementes, que são selecionadas, beneficiadas e 
identificadas, após as trocas, as sementes são armazenadas na sala do grupo. O processo 
se encerra com a avaliação da feira.
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FLUXOGRAMA 1 – Descrição do processo de organização das Feiras de Troca de 
Sementes Crioulas do Grupo Aranã de Agroecologia.

Fonte: acervo do grupo Aranã de Agroecologia.

1.4 Intercâmbio de conhecimento e a formação agro-
ecológica

Para além da formação teórica, é necessário entender a realidade de quem vive na 
prática a construção da Agroecologia, isso constitui um elemento fundamental em sua epis-
temologia. Ao vivenciar a realidade dos guardiões e guardiãs de sementes crioulas, os es-
tudantes buscam compreender sobre a realidade agrária regional, através da percepção das 
formas de organização social, das divisões do trabalho, as relações de gênero, as expres-
sões culturais, os impactos dos conflitos e aspectos da vida comunitária. Na perspectiva da 
construção do saber agroecológico, os guardiões e guardiãs de sementes crioulas também 
atuam como educadores populares e a comunicação é parte fundamental na construção de 
saberes. Nesse sentido, o grupo Aranã, juntamente com os guardiões e guardiãs parceiros, 
articularam e organizaram dois espaços de formação. Para o intercâmbio no agroecossiste-
ma, o processo de articulação contou com o apoio do projeto de Extensão “Quintal Produtivo 
e Multiplicador”, que viabilizou o transporte. 
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1.4.1 Visita ao agroecossistema de dona preta e seu imir 

Em setembro de 2018, o Grupo Aranã realizou vivência no agroecossistema da fa-
mília da D. Preta e Sr. Imir (FIGURA 1), localizado na comunidade Quilombola de Vargem do 
Inhaí, município de Diamantina, o território possui áreas de terras inundáveis, serras, campos 
e matas onde residem 27 famílias (FÁVERO,2016). Os principais conflitos enfrentados pela 
comunidade derivam das sanções e restrições impostas pela criação do Parque Nacional das 
Sempre Vivas (SOUZA, 2013). 

O sistema agrícola desenvolvido pela família diverge do padrão agrícola convencional 
(FIGURA 2), têm como características principais a mão de obra familiar, a prática de consór-
cios, policultivos, troca de conhecimento tradicional que é passado de geração a geração 
e formas próprias de interação e convivência com o meio (NAC/UFVJM, 2016). Devido às 
práticas seculares de coleta de flores sempre-vivas foi reconhecido pela Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 2018, como um Sistemas 
Importantes do Patrimônio Agrícola Mundial (Sipam). A vivência no agroecossistema foi 
realizada em dois dias, as principais atividades desenvolvidas foram:

a. Roda de conversa: Apresentação dos participantes, exposição do cronograma, 
acordos coletivos, divisão de tarefas e socialização do contexto local;

b. Percurso   Transversal: Caminhada com os guardiões pelo agroecossistema com 
foco nos subsistemas, tipos de manejos adotados e espécies cultivadas;

c. Visita à fábrica de rapadura da comunidade: Apresentação do espaço e explana-
ção sobre o modo de produção, bem como os desafios enfrentados; 

d. Caminhada na serra e no campo de flores sempre-viva: Os campos de sempre-
-vivas são áreas de uso comunitário manejado por diversas famílias que comer-
cializam as flores e complementam a renda familiar; 

e. Avaliação: As avaliações foram feitas após as vivências, uma delas na comu-
nidade com a presença dos guardiões e outra restrita dos estudantes, onde foi 
aplicada a metodologia da “Matriz FOFA”. 

Figura 1 –   Residência de D. preta e Sr. Imir durante a vivência  
no agroecossistema da família

Fonte: grupo Aranã de agroecologia (2018).
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FIGURA 2 – Sementes crioulas de arroz de d. preta e Sr. Imir.

Fonte: grupo Aranã de agroecologia (2018)

2.4.2 Recepção ao guardião seu valteir

O “Espaço de Trocas de Saberes: Sementes Crioulas, Sementes da Vida” (FIGURA 
3), organizado pelo Aranã, teve como facilitador o Sr. Valteir o guardião de sementes da 
comunidade rural Caldeirão, do município de Itinga – MG (FIGURA 4), liderança popular e 
articulador do Banco Comunitário de Sementes Crioulas referência da região. Segundo o Sr. 
Valteir, essa experiência motivou comunidades rurais próximas e atualmente, encontram-se 
espalhadas pela região do Médio Vale do Jequitinhonha, cerca de 15 casas de Sementes 
Crioulas e a principal conquista dos agricultores, foi a autonomia na produção, além da pos-
sibilidade de comercialização das sementes via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
Ele relatou que, para ele, essa é uma vitória perante o avanço do monopólio das grandes 
empresas sementeiras com os materiais híbridos e transgênicos. 

Também destacou a importância de políticas públicas de convivência com o semiá-
rido, como o Projeto P1MC e P1+2, que possibilitou a construção de cisternas e barragens; 
o financiamento público para a construção de casas de sementes; e foram essenciais as 
parcerias com as ONGs de atuação local, a universidade e as comunidades vizinhas. Esse 
movimento político levou à reflexão sobre o trabalho das mulheres e fomentou a busca de 
alternativas na comunidade para valorização, por meio da construção da biblioteca da comu-
nidade com programas de leitura e formação e o grupo de artesanato. Explicou ainda sobre 
a cadeia de produção de sementes crioulas desde o plantio até a troca e/ou comercialização, 
ensinou como beneficiar e armazenar algumas variedades específicas. 
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FIGURA 3 – Seu Valteir na sala de convivência do grupo Aranã de agroecologia

Fonte: grupo Aranã de Agroecologia (2018).

FIGURA 4 – espaço de formação com seu Valteir.

 
Fonte: grupo Aranã de Agroecologia (2018).

As formações enriquecem o conhecimento, visto que agregam aos participantes 
os conhecimentos tradicionais vindos do empirismo dos agricultores e, em contrapartida, 
os agricultores também têm a chance para elucidação dos conceitos. Todos os espaços 
que os membros ocupam são entendidos como espaços de formação, podendo ser dentro 
ou fora da universidade, o que muda é a logística em cada atividade, a organização junto à 
instituições parceiras internas e externas, transporte, alimentação e hospedagem são pro-
cedimentos comuns. Ocupar o ambiente acadêmico é importante devido ao maior alcance 
de pessoas.
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FLUXOGRAMA 2 – descrição do processo de construção dos espaços de formação. 

Fonte: acervo do grupo Aranã de Agroecologia (2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As trocas de Sementes Crioulas e os Guardiões de Sementes são símbolos da iden-
tidade do território do Vale do Jequitinhonha. Essa experiência transgeracional está materia-
lizada na agrobiodiversidade dos agroecossistemas e representam a luta camponesa con-
tra a biotecnologia e o mercado de transgênicos. São importantes para a manutenção das 
comunidades camponesas e seus territórios no Vale. As trocas se caracterizam como um 
patrimônio cultural dos agricultores e extrativistas, servindo como elementos de sociabilida-
de das redes comunitárias e são importantes para a construção da memória coletiva, além 
da preservação dos materiais genéticos endêmicos, são ainda fundamentais para Segurança 
e Soberania Alimentar das famílias e elementos essenciais para formação desse território. 

O grupo Aranã de Agroecologia, tem sido um instrumento importante para a multi-
plicação das sementes crioulas a partir das realizações das feiras de trocas, como também 
para a construção do conhecimento agroecológico na UFVJM e no Vale, por mobilizar as 
formações e trocas de experiência para membros da comunidade acadêmica interna, externa 
e entre parceiros, através das suas atividades. 
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DEMOCRACIA PANDÊMICA E/OU 
PANDEMIA DEMOCRÁTICA?! REFLEXÕES 

ACERCA DA SITUAÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS NO ATUAL CENÁRIO 

SOCIOPOLÍTICO BRASILEIRO

¿¡DEMOCRACIA PANDÉMICA Y/O UNA PANDEMIA 
DEMOCRÁTICA?! REFLEXIONES SOBRE LA 

SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EM EL 
ACTUAL ESCENARIO SOCIOPOLÍTICO BRASILEÑO 

“Para nós soberania não é só território. São as 
riquezas que estão no coração das pessoas indígenas. 

A sua filosofia de vida”. 
(Marcos Terena) 

Larissa Nunes Cavalheiro1

RESUMO
Atualmente, a humanidade como um todo enfrenta um inimigo invisível, que além da morte em 
escala global, traz consigo um inevitável repensar existencial da condição humana até então atre-
lada a valores da Modernidade, que refletem a arrogância do humanismo no sentido do poder 
enquanto dominação, que recai tanto nas pessoas, quanto nos recursos naturais. Trata-se da 
atual pandemia do novo coronavírus/covid-19, que dinamiza o cenário sociopolítico, reforçando a 
vulnerabilidade, e, por consequência, as desigualdades, tornando flagrante a cidadania enquanto 
conceito que não abarca todos e todas, em especial, os povos indígenas no que se relaciona a 
tomada de decisões políticas no enfrentamento do covid-19. Neste sentido, desenvolve-se o pre-
sente trabalho, em dois momentos, primeiramente estabelecendo um momento crítico-reflexivo 
numa perspectiva ecológico política para a posterior contextualização da (des)consideração dos 
índios e índias pelo Estado brasileiro na adoção de medidas para assegurar os seus direitos, prin-
cipalmente o direito à vida em tempos de pandemia. Para tanto, adotou-se enquanto método de 
abordagem o dedutivo e como métodos de procedimentos o histórico e o tipológico. Pessoas que 
já se encontravam em situação de vulnerabilidade, após o início da referida pandemia tiveram esta 
condição acentuada, pois medidas eficazes para o enfrentamento do vírus e suas consequências 
não foram adotadas pelo Estado brasileiro. 

Palavras-chave: cidadania; pandemia; povos indígenas. 

1 Doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), mestra em Direito pela UFSM.
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RESUMEN
Actualmente, la humanidad en su conjunto se enfrenta a un enemigo invisible, que además de la 
muerte a escala global, trae consigo un inevitable replanteamiento de la condición humana hasta 
ahora ligada a los valores de la Modernidad, que reflejan la soberbia del humanismo en el sentido 
de del poder como dominación, que recae tanto en las personas como en los recursos naturales. 
Se trata de la actual pandemia del nuevo coronavirus / covid 19, que dinamiza el escenario socio-
político, reforzando la vulnerabilidad y, en consecuencia, las desigualdades, haciendo flagrante 
la ciudadanía como un concepto que no engloba a todos y en especial a los pueblos indígenas 
en relación con la toma de decisiones políticas para hacer frente al covid-19. En este sentido, 
el presente trabajo se desarrolla, en dos momentos, primero estableciendo un momento críti-
co-reflexivo en una perspectiva ecológico-política para la posterior contextualización de la (des) 
consideración de los indígenas por parte del Estado brasileño en la adopción de medidas para 
garantizar sus derechos, especialmente el derecho a la vida en tiempos de pandemia. Por eso, el 
enfoque deductivo se utilizó como método de aproximación y el histórico y el método tipológico 
de los procedimientos. Las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad luego 
del inicio de la citada pandemia tuvieron esta condición acentuada, pues el Estado brasileño no 
adoptó medidas efectivas para enfrentar el virus y sus consecuencias. 

Palabras-clave: Ciudadanía; Pandemia; Pueblos índios. 

INTRODUÇÃO 

A cidadania enquanto conceito formal que denota o vínculo jurídico-político com 
determinado Estado confere o status de sujeito de direitos àqueles e aquelas que se encon-
tram em seu território. Assim, deve o ente estatal assegurar as condições para garantir uma 
vida digna a todos e todas, sendo esta a principal pretensão política numa democracia. De 
tal modo, a compreensão do referido conceito não pode estar alheia à complexa e dinâmica 
realidade da sociedade, que atualmente é potencializada pela pandemia do covid-19, que 
assola o mundo como um todo. Diante deste momento, define-se a preocupação com os 
considerados vulneráveis antes mesmo da crescente propagação do vírus, mas que nas 
atuais circunstâncias acentua-se a vulnerabilidade, principalmente na ausência de políticas 
públicas de combate e tratamento da referida doença para todas e todos. 

Em especial, um país como o Brasil, de dimensões continentais onde habitam dife-
rentes culturas, dentre elas os indígenas, se depara, mais do que nunca, com a responsabi-
lidade de assegurar a existência destes povos, suas vidas entrelaçadas com a natureza que 
habitam, numa espécie de vínculo humano-existencial. Tal relação denota para além da di-
versidade natural, uma diversidade cultural, a partir da percepção que os indígenas possuem 
do meio ambiente natural. Esta realidade aqui é denominada sociobiodiversidade, a principal 
caraterística do Estado brasileiro, que desde a chegada dos europeus enfrenta a lógica do 
poder enquanto dominação, que recai tanto nos indígenas, quanto na 

biodiversidade. Neste sentido, segue até o presente a noção econômica da natureza, 
reduzida a recursos para a produção e consumo, e, nesta perspectiva os indígenas tornam-
-se obstáculos para a apropriação de espaços territoriais onde se encontram desenvolvendo 
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seus modos de vida. E, de onde se deveria esperar a proteção contra uma espécie de degra-
dação humano ambiental, atualmente, é a fonte e incentivo para o reforço da exploração e 
invisibilidade dos povos originários: o atual cenário sociopolítico do Estado brasileiro. 

Diante disso, emergem as seguintes inquietações: Em que medida a cidadania dos 
povos indígenas é reconhecida no sentido de garantir condições para assegurar as suas vi-
das, sua cultura vinculada a biodiversidade, em tempos de pandemia? Quais são as políticas 
públicas definidas pelo atual governo federal neste sentido? Ausentes, estaria em curso um 
projeto político genocida ao encontro dos interesses econômicos de apropriação territorial? 

Para responder os referidos questionamentos a título de desenvolvimento deste tra-
balho, foram estabelecidos dois momentos. No primeiro desenvolvem-se compreensões 
crítico-reflexivas a partir da vinculação dos conceitos de pandemia, cidadania e democracia, 
inter relacionando-os de forma a evidenciar uma perspectiva ecológico-política do novo co-
ronavírus. Tal pretensão serve de base para a contextualização realizada no segundo momen-
to, que evidencia a situação dos povos indígenas no Brasil neste momento de enfrentamento 
da pandemia, reforçando a sua vulnerabilidade uma vez que políticas públicas não são esta-
belecidas de forma eficaz. 

Os métodos utilizados para a elaboração do artigo foram o dedutivo, histórico e tipo-
lógico. O primeiro enquanto abordagem, parte da amplitude conceitual e das reflexões acerca 
da cidadania para se chegar ao contexto específico de reconhecimento dos povos indígenas, 
logo, dos seus direitos diante do atual momento de enfrentamento do covid-19. Os demais, 
como métodos de procedimento serviram para a retomada histórica de (des)consideração 
dos referidos povos e resistência ao processo de domínio e extermínio, ainda em curso. 
Frente a isto se ressalta a permanente luta por um modelo ideal de reconhecimento dos seus 
direitos no contexto sociopolítico. 

As compreensões aqui desenvolvidas partem do estudo desenvolvido no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 
e das Missões – URI campus Santo Ângelo - RS. A temática delimitada pretendeu definir 
um momento crítico-reflexivo ao encontro da linha de pesquisa “Políticas de Cidadania e 
Resolução de Conflitos”, do referido Programa no sentido de ressaltar as garantias consti-
tucionalmente previstas em relação aos povos indígenas, demandando uma transformação 
política num sentido intercultural. Ou seja, de superação do poder enquanto 

Domínio ao encontro do “Outro”, o mais próximo da sua essência existencial, e não a 
partir do “si mesmo” daquele que compreende “o Outro” a partir dos seus valores enquanto 
autorreferentes. Trata-se de incorporar a complexidade e dinamismo de uma sociedade com-
posta por diversidades como a brasileira, formada por uma espécie de vínculo existencial 
entre diversidades naturais e diversidade culturais – sociobiodiversidade –, que emergem 
enquanto elemento de (re)significação do cenário sociopolítico. 
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1 PANDEMIA: “TODO O POVO” (DES)IGUAIS EM CIDA-
DANIA 

A origem da palavra “pandemia” decorre do grego pandemías, que significa “todo o 
povo”, da junção dos seguintes elementos gregos: “pan” – todo, tudo – e “demos” – povo 
(DICIO, s.a.). Caracteriza um contexto anormal, onde determinada doença se espalha rapida-
mente, de forma a atingir toda uma região, um país e superar fronteiras, assolando o mundo 
inteiro. Ou seja, “enfermidade epidêmica amplamente disseminada”, como o atual 

Coronavírus/Covid-19, que tenciona a humanidade de maneira não vista antes na 
contemporaneidade (CARVALHO, s.a, p. 3). 

O referido vírus desde o seu surgimento até o presente momento vai além desta 
noção formal, de algo que se alastra indiscriminadamente pelo mundo, ao acaso infectando 
seja quem for. Seu surgimento escancara a complexidade2 e o impacto da existência hu-
mana, assim como a sua fragilidade, diante das relações de poder que são travadas neste 
momento, num embate acentuado entre economia e a Vida de todos e todas, tensão está 
refletida nas decisões políticas. Além disto, acentuam-se as desigualdades e vulnerabilidade 
de determinadas pessoas, que ficam à margem das referidas decisões quando alheias, por 
exemplo, a complexa realidade existencial – socioambiental – de um país com dimensões 
continentais como o Brasil. 

Analisando este cenário, primeiramente numa perspectiva ecológica, encontra-se a 
provável origem não apenas desta pandemia, mas de uma possível multiplicidade de vírus 
que venham a se tornar uma ameaça a existência humana e não-humana, em decorrência 
dos efeitos da lógica capitalista-tecnológica de produção e consumo desenfreado, ou seja, 
do ritmo do lucro em detrimento da qualidade ambiental, ocasionando significativo desequi-
líbrio. Neste sentido (Ferry, 2009), desde o século XVII, primeiramente na Europa, desen-
volve-se uma concepção tecnicista da ciência em função da economia, compreendendo o 
universo como “um estoque de objetos” para atender as finalidades desenvolvidas na indús-
tria moderna. Inicia-se um domínio do mundo sem moderação, mas que no presente emite 
fortes sinais que revelam os problemas decorrentes da devastação da Terra, logo, globais. 

Então, há anos novos vírus surgem devido ao desequilíbrio ocasionado pelo ser 
humano, a partir das suas pretensões de domínio da natureza, que se traduzem em ativida-
des que impactam de forma negativa o meio ambiente natural. Países mais industrializados 
passam a apoiar a expansão de suas empresas em países considerados mais fracos, ex-

2 O uso do termo vai ao encontro dos ensinamentos de Edgar Morin (2011), no sentido de estabelecer 
um pensamento que lida com o real, ou seja, dialogar com a realidade e assim se afastar daquele que 
simplifica, desintegra e mutila para entender os fenômenos. Estes se revelam multidimensionais, logo, 
demandam a complexidade enquanto modo de compreensão de contextos dinâmicos, de realidades 
mutantes, que tão logo se inicia a análise, o novo pode surgir – eis o desafio. Neste sentido, destacam-
se as reflexões de Boaventura de Sousa Santos (2020, p. 13), que provoca tanto os políticos, quanto 
os intelectuais a não apenas escreverem sobre o mundo, mas com o mundo: “A pandemia confere à 
realidade uma liberdade caótica, e qualquer tentativa de a aprisionar analiticamente está condenada ao 
fracasso, dado que a realidade vai sempre adiante do que pensamos ou sentimos sobre ela” 
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propriando terrenos e matéria-prima. Consequentemente, “muitos desses novos agentes pa-
togênicos, que antes estavam sob o controle dos ecossistemas das florestas em evolução, 
estão sendo liberados, ameaçando o mundo inteiro” (LAZZAROTO, s.a., p.7). 

Existem cerca de 200 mil vírus, que se tornam cada vez mais agressivos ao perde-
rem os seus habitats através do desmatamento acelerado, diminuição da biodiversidade e 
expansão urbana do planeta. Passam então a buscar outros habitats, de animais aos seres 
humanos porque precisam de células para hospedagem e reprodução (BOFF, 2020). 

Bruce Albert (s.a., p. 4) reforça a catástrofe sanitária decorrente da propagação do 
novo coronavírus enquanto comum e também destaca o desmatamento e a mercantilização 
dos animais selvagens como atividades que favorecem o surgimento deste cenário alarman-
te, nos propondo a refletir sobre o rumo que a humanidade está trilhando no mundo. A des-
truição ilimitada das florestas tropicais e sua biodiversidade fazem com que as consequên-
cias da predação desenfreada se voltem para o ser humano, tornando-o a principal vítima 
das suas próprias condutas quando alheias à complexidade ecológica. Ferry, ao analisar a 
obra “Contrato Natural” de Michel Serres, chama atenção para o fato do mundo tratado como 
um objeto que “volta a ser sujeito, capaz de se vingar: deteriorado, poluído, maltratado, agora 
é ele que ameaça nos dominar” (2009, p. 138). 

De fato, o domínio se inverte, a ponto de alarmar a própria extinção dos seres huma-
nos diante do que Boff (2020) denomina de contra-ataque da Terra pelo coronavírus. Boa-
ventura de Sousa Santos compreende enquanto autodefesa frente à exploração sem limites 
dos recursos naturais, violando fatalmente a condição da humanidade no planeta Terra, mas 
que não ficará impune (2020, p. 23): “As pandemias, tal como as manifestações 

da crise ecológica, são a punição que sofremos por tal violação. [...] O planeta tem 
de se defender para garantir a sua vida. A vida humana é uma ínfima parte (0,01%) da vida 
planetária a defender”. 

A dimensão deste problema ambiental torna emergente o supracitado contrato natu-
ral, sendo a humanidade em sua totalidade uma das partes que não mais impõe suas cláu-
sulas existenciais no sentido de poder enquanto dominação. Constata-se com o surgimento 
e enfrentamento do novo coronavírus a implicação entre a degradação ambiental e a fragili-
dade humana, evidenciando esta relação indissociável. Não se trata mais de uma guerra de 
todos contra todos, mas da possibilidade de uma morte coletiva oriunda de “uma guerra de 
todos contra tudo” (SERRES, 1990, p. 31) então demandando um novo pacto a ser assinado 
com o mundo. Hoje, a guerra contra tudo está em marcha e tem como principal “inimigo” 
um “ser” invisível que pode estar presente em toda a parte. 

Passada esta perspectiva ecológica do atual cenário da Covid-19, como dito, oriundo 
do desequilíbrio causado pelas ações humanas no meio ambiente, que responde na medida 
da atual degradação ambiental, ou seja, com um vírus significativamente letal e que desafia 
a ciência na busca pela solução, adentra-se ao momento crítico-reflexivo de cunho político. 
O significado de “pandemia” soa semelhante com o conceito de “democracia”, mas esta en-
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quanto regime político, diferente daquela que propaga o mal, almeja o bem comum de todos 
e todas. Neste sentido, as decisões políticas devem estabelecer condições necessárias para 
a afirmação de uma vida digna para todos os cidadãos e cidadãs, em consonância com as 
diversidades existenciais – ambiental e cultural – existentes no Brasil. 

Ocorre que, na dinâmica do atual cenário sociopolítico brasileiro de combate ao novo 
coronavírus, define-se uma cruel identificação entre pandemia e democracia, qual seja: nem 
todos e todas são reconhecidos na tomada de decisões políticas neste momento de enfren-
tamento do vírus, extraindo de determinadas pessoas a condição de cidadania, relacionada 
ao mais valioso direito – o direito à vida. A política mostra-se em função da economia e não 
da Vida, neste sentido definindo-se o mercado enquanto “megacidadão”, conforme Santos 
(2020, p. 10), “que só tem direitos e nenhum dever”. 

De tal modo, esta perspectiva governamental torna-se cada vez mais responsável pelo 
crescente número de mortes conforme as suas (in)decisões e posicionamentos do atual chefe 
do Executivo brasileiro, envolvendo também o aspecto comportamental que expressa a sua 
indiferença em relação a seriedade do momento. O conteúdo destas manifestações revela 

o total descaso com parcela do povo, marcado por diversidades culturais, associa-
das na mesma medida de importância da biodiversidade do país – sociobiodiversidade. Mas 
no atual 

cenário sociopolítico brasileiro, ambas são consideradas importantes quando quan-
tificadas em termos econômicos, ou seja, a partir da lógica capitalista-tecnológica de pro-
dução e consumo ao encontro do lucro de poucos em detrimento de muitas vidas e do 
equilíbrio ambiental. Esta compreensão pautada na racionalidade do mercado justifica os 
discursos do atual presidente, que mais parece um “garoto propaganda” de um produto – 
cloroquina. Sua postura enquanto detentor do mais alto cargo político de um país deveria se 
voltar para medidas necessárias de proteção da saúde e, consequentemente, vida de todas e 
todos, com base na Ciência e realidade socioambiental do Estado brasileiro. 

Diante disto, surge a seguinte inquietação: Todos e todas são, seja para o bem – 
democracia – ou para o mal – pandemia – (des)iguais em cidadania? Frente a esta questão 
e considerando a supracitada lógica, utilizam-se as elucidações de Boaventura de Sousa 
Santos (2020) para tecer mais reflexões. Ao que parece, os atuais governos de extrema-di-
reita ou de direita neoliberal estão adotando medidas que falham no combate à pandemia e 
acentuam as desigualdades sociais, ao ocultar e desconsiderar importantes informações da 
comunidade científica, assim minimizando o potencial do Covid-19, pois a prioridade é salvar 
a economia. Desta forma é possível eliminar “parte das populações que já não interessam à 
economia, nem como trabalhadores nem como consumidores” (2020, p.26), logo: 

Por último, em situações de emergência as políticas de prevenção ou de conten-
ção nunca são de aplicação universal. São, pelo contrário, selectivas. Por vezes, 
são aberta e intencionalmente adeptas do darwinismo social: propõem-se garantir 
a sobrevivência dos corpos socialmente mais valorizados, os mais aptos e os mais 
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necessários para a economia. Outras vezes, limitam-se a esquecer ou negligenciar os 
corpos desvalorizados (SANTOS, p. 27, 2020). 

Seria este o princípio do “grande final” do “espetáculo civilizatório” que a sociedade 
estreou na Modernidade? Segundo Warat (1994), a sociedade construída na Modernidade 
já se deparava com alterações inevitáveis e que demandavam respostas enquanto novos 
rumos civilizacionais, pois insustentáveis as realidades até então vividas. Do poder enquanto 
domínio define-se um mundo que se esvazia de sentido – natureza e pessoas são “coisifi-
cadas” –, alheio as emoções e respostas éticas, onde não mais é possível sentir e prever o 
destino. Se há uma euforia existencial, esta advém do mercado, que concede um instante 
de “gozo” através do consumo, sem vínculos, onde por um momento sente-se o desejo de 
existir, mas que tão logo é esvaziado pela permanente angústia de não saber o que esperar, 
ou seja, um futuro que não se pressente.

Presencia-se então a propagação do vírus em escala exponencial, mas o mal no seu 
máximo grau – morte – ameaça e coloca em situação de maior risco parcela da população 
brasileira já vulnerável antes da pandemia. Está, assim como a cidadania, não denota todos e 
todas em igualdade de condições, pelo contrário, deflagra a desigualdade e o distanciamento 
entre democracia e justiça socioambiental. Em consonância com estas considerações, o 
próximo momento é desenvolvido de forma a contextualizar as reflexões ecológico-políticas 
que emergem da atual pandemia e refletem na situação enfrentada pelos povos indígenas, 
na constante luta pelo reconhecimento da sua condição de cidadania3 numa perspectiva 
existencial cosmológica. 

2 A CONVENIÊNCIA POLÍTICA DA PANDEMIA NA PO-
TENCIALIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DO “OUTRO” 

No momento em que este trabalho é concluído, o Brasil registra mais de 325 mil 
mortes em decorrência do Covid-19, conforme dados do site do Ministério da Saúde (BRA-
SIL, 2020). E segue o número numa crescente, o que reflete o referido descaso do atual 
governo federal em relação a este preocupante cenário, principalmente na figura do presiden-
te, que apesar da dimensão de mortes “persiste em sua atitude de negação, opondo-se às 
medidas de distanciamento físico e de confinamento adotadas por prefeitos e governadores, 
e incitando seus partidários a questioná-las” (CASTRO, s.a., p. 3). Tratam-se de pessoas e 
não números, de mortes evitáveis não fosse a falta de medidas eficazes de combate ao vírus, 
pois, como dito, a prioridade volta-se para o contexto econômico do país. Destacou-se a 

3 Ou seja, sujeitos de direitos consagrados na atual Constituição brasileira e que devem ser assegurados 
pelo Estado brasileiro: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens. [...]
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situação dos mais vulneráveis e o aumento das desigualdades, que aqui será exemplificado 
por meio da população indígena, enquanto “Outro” (des)considerado em sua existência, 
implicando na negação da sua cidadania. 

Diante desta (des)consideração, é possível afirmar que não se rompeu com a histórica 
lógica de dominação, excludente e opressora desenvolvida desde o tempo do descobrimento 
da América, momento em que o europeu se deparou com a diversidade natural e cultural aqui 
existente, mas compreendida a partir da projeção do “si mesmo”, numa espécie de “invenção” 
da sua própria “imagem e semelhança”. Neste sentido, “O outro” não é “descoberto”, mas 
sim “encoberto” com a “projeção do si mesmo”, fundamento e reforço para a manutenção da 
dominação e exploração em nome do desenvolvimento, pautado na violência (DUSSEL, 1993, 
p. 35). Revela-se um processo de “conquista”, militar, prático e violento onde: 

[...] O Outro, em sua distinção, é negado como Outro e é sujeitado, subsumido, 
alienado a se incorporar à Totalidade dominadora como coisa, como instrumento, 
como oprimido, como “encomendado”, como “assalariado” (nas futuras fazendas), 
ou como o africano escravo (nos engenhos de açúcar ou outros produtos tropicais). 
A subjetividade do “conquistador”, por seu lado, foi se constituindo, desdobrando 
lentamente na práxis (DUSSEL, 1993, p. 44). 

Como se percebe, o atual cenário sociopolítico brasileiro ilustra bem a não superação 
da noção do indígena como “o Outro” encoberto a partir do “si mesmo”, que se torna a única 
referência para a tomada de decisões políticas. Assim, destaca-se a marca do presente governo 
federal, qual seja: o retrocesso – demonstrando que não se rompeu com a lógica supracitada – 
em relação à garantia de direitos dos povos e comunidades tradicionais. Desde o princípio da sua 
gestão são inúmeras as afirmações neste sentido, reforçando que neste governo a demarcação 
de terras indígenas não alcançará “nem um centímetro a mais” (SOARES, 2019, s.p.). 

Segundo o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, o referido governo possui “três 
braços: o militar, o religioso e o econômico”; o primeiro vêm os índios como ameaça a so-
berania; os segundos veem como pagãos que devem ser convertidos; e o último na figura 
do grande capital “quer privatizar ao máximo o território brasileiro, o que significa reduzir as 
reservas ecológicas e as terras indígenas” (CASTRO, 2019, s.p). Classifica as declarações do 
atual presidente em racistas, repugnantes e xenofóbicas, estimulando a violência no mais alto 
grau, ou seja, uma espécie de guerra contra os indígenas (CASTRO, 2019). Logo, a pandemia 
que hoje assola o mundo e acentua-se no território brasileiro torna-se conveniente para a atual 
perspectiva sociopolítica brasileira, de negação das populações indígenas enquanto cidadãos e 
cidadãs brasileiras, tornando-se uma espécie de “’solução final’ para o avanço do agronegócio 
e da grilagem sobre as terras indígenas, bem como para o aprofundamento das políticas de 
desconstitucionalização dos direitos sociais [...]” (MILANEZ; VIDA, s.a. p. 10). 

Krenak (2019) retoma que, contudo, a colonização do Brasil desenvolver-se com a fi-
nalidade de acabar com o “mundo” dos povos originários do país, estes chegaram ao século 
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XXI reivindicando seus direitos e contestando a intenção de transformá-los em “civilizados”, 
pois na realidade tal pretensão consistia e consiste numa estratégia de acabar com as suas 
“subjetividades” para integrá-los ao que se categoriza como humanidade. E segue o Estado 
brasileiro sendo incapaz de reconhecer e tutelar os direitos dos referidos povos, que resistem 
e se insurgem na atualidade demandando do governo o cumprimento do seu “dever cons-
titucional de assegurar os direitos desses grupos nos seus locais de origem, identificados 
no arranjo jurídico do país como terras indígenas” (KRENAK, 2019, p. 20). Ainda impera a 
noção de humanidade enquanto conjunto homogêneo, que possui como medida das coisas 
os valores do humanismo, definindo quem é humano e o que importa no sentido de servir a 
este ser humano. Assim, os indígenas são percebidos como uma categoria de “quase-hu-
manos”, porque “insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do 
planeta. E por dançar uma coreografia estranha são tirados de cena, por epidemias, pobreza, 
fome, violência dirigida” (KRENAK, 2019, p. 34). 

Antes do surgimento do novo coronavírus e suas implicações nas mais diferentes 
dimensões da sociedade, inúmeros cientistas sociais, ativistas e os próprios povos indí-
genas chamavam a atenção para o que Soares (2019, s.p.) denomina como “(anti)política 
indigenista” que emerge do balanço do primeiro semestre do governo federal. O referido 
Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais já apontava para o 
genocídio indígena em gestação, por meio de “um projeto político deliberado com raízes 
profundas na subjetividade do atual presidente”, com a pretensão de, “se possível, extinguir 
os direitos dos povos indígenas brasileiros às terras tradicionalmente ocupadas”. Para tanto, 
dois principais eixos são evidenciados: “o colapso da estrutura de atendimento aos povos 
indígenas e, em última análise, a desconstitucionalização dos seus direitos incrustados na 
Carta Magna de 1988”. 

Ocorre que, com o surgimento do Covid – 19 mais do que nunca, a ameaça a Vida 
dos povos indígenas superou a pretensão de “integração”, e assumiu o caráter de extermí-
nio, pois se insiste no choque entre “dois mundos” – o ser moderno e seus valores “de-
senvolvimentistas” e o índio e sua visão cosmológica e sustentável – e não no diálogo ao 
encontro do reconhecimento de uma cidadania inclusiva, ou seja, que abarque a diversidade 
existencial e torne-se a essência na tomada de decisões políticas, principalmente no com-
bate ao coronavírus. 

A ausência de medidas concretas especificamente voltadas para os povos indígenas 
torna o citado vírus uma espécie de “agente político” a favor do flagrante posicionamen-
to do atual governo federal em relação às demandas socioambientais do Estado brasileiro 
– composto por diversidades naturais e culturais. Potencializa-se a vulnerabilidade destes 
povos que seguem percebidos como “o Outro” e não reconhecidos em suas subjetividades 
associadas à cidadania, assim abrindo o caminho para a usurpação e privatização das suas 
terras. Eduardo Viveiros de Castro (2020) é enfático em suas palavras ao afirmar que este 
cenário denota um genocídio em curso. 
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A mesma compreensão é manifestada por Deisy Ventura (2020), que ao expor as 
faces do totalitarismo durante a pandemia chama a atenção para a diminuição da reserva 
de racionalidade no debate político, que decorre do negacionismo4 que impera e afirma o 
curso de uma política genocida no Brasil (informação verbal)5. Inclusive, para reforçar a 
sua afirmação, remete os e as ouvintes da palestra ao conceito de genocídio constante 
no Estatuto de Roma que institui o Tribunal Penal Internacional – TPI – do qual o Brasil é 
parte, para que ao cotejar com o cenário sociopolítico brasileiro seja possível perceber a 
prática deste crime internacional, considerado o mais grave contra a humanidade. Confor-
me o Estatuto define-se “genocídio” no artigo 6° como qualquer um dos atos elencados 
neste dispositivo, praticados com a finalidade de destruir parte ou todo um grupo nacional, 
étnico, racial ou religioso, através do “homicídio de membros do grupo”, assim como a 
“sujeição intencional do grupo a condições de vida com vistas a provocar sua destruição 
física total ou parcial” e “ofensas graves à integridade física ou mental de membros do 
grupo” (MAZZUOLI, 2016, p. 1055). 

Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), que vem fazendo o 
levantamento da situação dos povos indígenas durante a pandemia, pois há significativa 
subnotificação nos dados oficiais, juntamente com o Comitê Nacional de Vida e Memória 
Indígena vem analisando diferentes fontes para se chegar ao número real de vítimas. A partir 
deste trabalho em conjunto, os dados são publicados na “Plataforma de monitoramento da 
situação indígena na pandemia do novo coronavírus (Covid – 19) no Brasil”, divulgado pelo 
Instituto Socioambiental (ISA) e revelam até este momento (03 de abril de 2021) – 8 de 
agosto de 2020: 51.935 casos confirmados; 1.030 mortos e 163 povos afetados. 

Além do posicionamento do atual chefe do Executivo em relação às demandas 
socioambientais, a ausência de medidas eficazes por parte do governo no cenário da 
pandemia, de certa forma, estimulam a atuação de invasores ilegais nas terras indígenas, 
acentuando o risco de genocídio. A omissão do Poder Público ensejou ação movida pela 
Apib – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 709/2020 – no 
Supremo Tribunal Federal (STF), com ratificação integral da liminar deferida pelo Ministro 
Luís Roberto Barroso. A decisão determinou que o governo federal adotasse medidas de 
contenção do avanço da Covid-19 nas comunidades indígenas, dentre elas, a criação de 
barreiras sanitárias e sala de situação, a retirada de invasores e a apresentação de plano 
de enfrentamento (STF, 2020). 

Além desta decisão em relação à tutela dos povos indígenas, foi editada a Lei n° 
14.021/2020 que estabelece medidas de proteção social para a prevenção do contágio e 

4 Deisy Ventura (2020) aponta para os elementos caracterizadores do negacionismo que permeia a esfera 
pública e implica no (não) combate a pandemia, quais sejam (informação verbal, conforme a nota 
abaixo): - Negação da ciência para assim explorar o pânico social ao encontro de valores ideológicos 
do totalitarismo; - Instiga a dúvida em relação a tudo que se relaciona a pandemia; - Combate aos 
mecanismos de imprensa comprometidos com o viés social da informação; - Discursos de desqualificação 
da pesquisa científica e seus respectivos pesquisadores. 5Palestra apresentada por Deisy de Freitas Lima 
Ventura no Ciclo de Debates IFFar: entendendo a política no século XXI, São Borja – RS, julho de 2020.
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disseminação do vírus nos territórios indígenas, além de criar o Plano de Emergência para 
enfrentamento do vírus. Ocorre que, esta Lei foi sancionada pelo atual presidente com sig-
nificativos vetos, como acesso universal à água potável; distribuição gratuita de materiais 
de higiene, limpeza e desinfecção de superfícies; oferta emergencial de leitos hospitalares e 
de unidade de terapia intensiva (UTI); aquisição de ventiladores e máquinas de oxigenação 
sanguínea; distribuição de materiais informativos sobre a covid-19; e pontos de internet nas 
aldeias (AGÊNCIA SENADO, 2020). 

Inversamente ao que seria ideal, conforme nota técnica elaborada pela Rede Pró 
Yanomami e Ye’kwana (Rede Pró-YY), uma comitiva do governo federal – em ação coorde-
nada pelo Ministério da Defesa, da Saúde e a Funai – ingressou em terras indígenas sem a 
permissão das lideranças para entregar comprimidos de cloroquina, medicamente ainda não 
comprovado como eficaz no tratamento do Covid – 19 e que inclusive pode agravar o quadro 
de saúde, tudo registrado por jornalistas, sem o consentimento para tanto. 

A medida até então mais eficaz – vacinação –, segundo o site da Secretaria Espe-
cial de Saúde Indígena (SESAI), 523.114 doses foram aplicadas, sendo 298.744 indígenas 
vacinados com a primeira dose e 224.370 com a segunda dose até o presente momento. 

Contudo o princípio da vacinação, o cenário sociopolítico segue denotando signi-
ficativo descaso em relação à situação do novo coronavírus que potencializa a vulnerabili-
dade, em especial, dos povos indígenas. Assim, o Estado brasileiro passa a figurar como 
responsável pelo possível genocídio, que com o passar do tempo sem políticas públicas 
específicas concretiza e perpetua o exercício do poder em nome do crescimento econômico 
em detrimento da realidade socioambiental brasileira. Assim, oportuno o surgimento do vírus 
para consagrar o projeto de usurpação e privatização dos territórios indígenas ao encontro do 
valor de mercado, opostamente ao valor existencial, espiritual, coletivo e cosmológico que 
permeia a percepção de mundo dos povos originários destacados neste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O crescente número de mortes e o reforço da vulnerabilidade revela o descaso com a 
Vida de parte significativa da população brasileira, compreendidos como números crescentes 
apenas, naturalizando a lógica quantitativa da economia como forma de “ver” “o Outro”, onde 
toda a sua existência é reduzida a dados de gráficos que não mais impactam. Em especial, a 
situação dos povos indígenas no Brasil denota o descaso do atual governo federal brasileiro, 
que desde o princípio de sua gestão demostrava a sua pretensão em valorizar o crescimento 
econômico em detrimento da sociobiodiversidade brasileira. O valor que se confere a esta é 
definido na perspectiva da produção e consumo, ou seja, enquanto insumo para a produção 
de bens e serviços. Para tanto, define-se uma política genocida que elimina os “obstáculos” 
para o crescimento econômico do país, neste caso, os povos indígenas que ocupam terras que 
podem ser exploradas à exaustão, favorecendo assim o “mega cidadão mercado”. 
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RESUMO 
A autodeterminação dos povos indígenas, direito reconhecido e previsto por legislações nacionais 
e internacionais, tem se tornado constante alvo do capitalismo neoextrativista. Embora sejam 
diversas as consequências dos ataques ao direito à identificação, o principal desdobramento a ser 
investigado é aquele referente ao direito à terra. Assim, através de revisão bibliográfica, este tra-
balho busca compreender a negação do direito originário à terra como uma resultante da negação 
à autodeterminação indígena. Para tanto, discute-se a noção de autodeterminação, observando 
suas prerrogativas jurídicas e sociológicas, em que reconhecem a identificação indígena como 
um processo individual e coletivo estabelecido pelos vínculos com suas culturas e ancestralidade. 
Serão abordados, ainda, as violações frente ao direito à autoidentificação desses povos, com ten-
tativa de tutela de não indígenas acerca do reconhecimento de quem é indígena, como foi o caso 
da Resolução n.º 4/2021 da Fundação Nacional de Índio. Posteriormente, analisa-se a emergência 
em compreender que o direito originário à terra é reconhecido a partir da identificação étnica, vez 
que a declaração enquanto indígena resulta em direitos próprios desses povos. Dessa forma, a 
inviabilização da autoidentificação indígena recorre diretamente para a negação do direito à ter-
ra, fato compreendido como estratégia dos setores do desenvolvimentismo neoextrativista a fim 
de invadir e explorar territórios tradicionalmente ocupados. Ademais, verificar-se-á, por fim, que 
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mesmo com essa estratégia para negar o direito originário à terra, os movimentos indígenas têm 
intensificado suas ações de enfrentamento, principalmente com as Retomadas de seus territórios 
tradicionalmente ocupados.

Palavras-chave: autoidentificação; direito à terra; neoextrativismo; povos indígenas. 

RESUMEN 
La autodeterminación de los pueblos indígenas, derecho reconocido y previsto por la legislación 
nacional e internacional, se ha convertido en un objetivo constante del capitalismo neoextrac-
tivo. Aunque las consecuencias de los ataques al derecho a la identificación son diversas, la 
principal investigación está relacionada con el derecho a la tierra. Así, a través de una revisión 
bibliográfica, este trabajo busca comprender la negación del derecho originario a la tierra como 
consecuencia de la negación de la autodeterminación indígena. Para ello, discute la noción de 
autodeterminación, observando sus prerrogativas legales y sociológicas, reconociendo la identi-
ficación indígena como un proceso individual y colectivo establecido por lazos con sus culturas 
y ancestralidad. También abordarán las violaciones al derecho a la autoidentificación de estos 
pueblos, con un intento de tutela de personas no indígenas sobre el reconocimiento de personas 
que son indígenas, como el caso de la Resolución n.º 4/2021 de la Fundación Nacional Indígena. 
Posteriormente, analiza el entendimiento de que se reconoce el derecho a la tierra con base en 
la identificación étnica, dado que la declaración como indígena deriva en los derechos de estos 
pueblos. Así, la imposibilidad de la autoidentificación indígena apela directamente a la negación 
del derecho a la tierra, entendido como una estrategia del neoextractivismo desarrollista para 
invadir y explorar territorios tradicionalmente ocupados. Además, se comprobará, por fin, que 
aún con esta estrategia de negación del derecho a la tierra, los movimientos indígenas han in-
tensificado sus acciones de enfrentamiento, principalmente con las Retomadas de sus territorios 
tradicionalmente ocupados. 

Palabras-clave: autoidentificación; derecho a la tierra; neoextractivismo; pueblos indígenas.

INTRODUÇÃO 

O presente artigo, através de uma análise sociológica do direito à autoidentificação 
dos povos indígenas, pretende desenvolver a investigação sobre a negação do autorreco-
nhecimento étnico como pressuposto da negação do direito originário à terra. Diante das 
recorrentes tentativas em invisibilizar indígenas enquanto reconhecedores de suas próprias 
identidades, o estudo recorre à metodologia de revisão bibliográfica a fim de, com a análise 
de artigos e normativas institucionais, verificar a problemática apontada quanto às violações 
dos direitos desses povos. 

Assim, o primeiro capítulo do trabalho aborda a questão da autodeterminação dos 
povos indígenas enquanto direito previsto constitucionalmente e, ainda, em tratados inter-
nacionais – como é o caso da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). Contempla-se uma definição do direito à autoidentificação dos povos indígenas como 
um direito individual e coletivo, tendo em vista que o processo de reconhecimento enquanto 
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indígena se dá junto ao povo que pertence através dos vínculos com a sua ancestralidade, 
modos de vida, cultura e religiosidade. Ressalta-se, sobretudo, a noção de que a identidade 
étnica enquanto indígena sugere o reconhecimento de outros direitos atrelados a essa identi-
ficação, em especial o direito à terra. Ainda neste primeiro capítulo, na seção 2.1, aborda-se 
a questão da negação do direito à autoidentificação, a qual é feita em benefício de interesses 
de um modelo hegemônico de desenvolvimento. Voltando-se para um estereótipo colonial, 
sobre quem é indígena, a violação ao autorreconhecimento é concretizada sob o aval do Es-
tado enquanto “tutor” desses povos, ferindo a própria Constituição Federal ao tentar definir, 
por seus próprios conceitos, quem é ou não indígena no Brasil. Por fim, na subseção 2.1.1, 
passa-se à exposição da mais recente tentativa de negar a autodeclaração, a Resolução 
n.º 4 da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Atualmente suspensa por decisão judicial, a 
referida normativa foi elaborada como tentativa de restringir o autorreconhecimento indíge-
na, estabelecendo-se padrões para a identificação, trazendo uma grave ameaça ao direito à 
autodeclaração e estendendo-se ao direito à terra. 

O segundo capítulo do artigo apresenta a questão do direito à terra como resultante 
da autoidentificação dos povos indígenas. Contextualizando com a questão originária do 
direito aos territórios tradicionalmente ocupados, pretende-se demonstrar qual o funda-
mento dessa garantia constitucional e a noção de territorialidade contemplada por esses 
povos. Em sequência, na seção 3.1, analisa-se propriamente a relação existente entre a 
negativa da autodeterminação indígena e, consequentemente, a negativa do direito à terra. 
Para tanto, verifica-se o direito à terra enquanto resultante da identificação enquanto indí-
gena, vez que se trata de territórios tradicionalmente ocupados. Assim, como última seção 
do segundo capítulo, a parte 3.2 investiga os movimentos de retomada, vistos consoante 
uma ameaça aos setores do neoextrativismo e à elite fundiária, como sendo, embora obs-
taculizados pelas condições de negação da autodeterminação e território expostas nesta 
obra, um projeto de resistência que se intensifica através da manifestação dos movimen-
tos indígenas pela reocupação das terras tradicionalmente ocupadas. Dessa forma, são 
retomadas um enfrentamento à estratégia adotada de usurpação dos territórios a partir da 
negação de suas identidades. 

1 A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 
COMO ALVO DE ATAQUES 

A autodeclaração dos povos indígenas é concebida como o direito a se autodeter-
minar, na coletividade de sua comunidade, como membros pertencentes a um determinado 
povo. Trata-se de um direito coletivo e comunitário, tendo em vista que a autoidentificação 
dos povos indígenas não é realizada na esfera individual, mas sim coletivamente pelos seus 
modos de viver e pertencimentos distintos da branquitude. 

Além disso, a autoidentificação dos povos indígenas é uma forma de resistência e 
manifestação da dignidade humana, rompendo com o estereótipo imposto pela colonialidade 
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em que se coloca a figura do “índio”4 como sendo aqueles que estão aldeados e obrigatoria-
mente devem se encaixar no imaginário do uso do cocar de pena, urucum e arco e flecha. 
A identidade indígena não cabe em um padrão notoriamente colonial, visto que se fala de 
um modo de ser e de viver que é estruturado coletivamente (VIVEIROS DE CASTRO, 2006). 

Segundo a FUNAI (20–), a definição de indígenas se dá: “a) na autodeclaração e 
consciência de sua identidade indígena; b) no reconhecimento dessa identidade por parte do 
grupo de origem”. Assim, é reconhecido pelo órgão institucional com viés indigenista que 
a identificação enquanto indígena se dá pela sua autodeclaração e reconhecimento do seu 
povo, trazendo à tona o caráter coletivo da autoidentificação. 

Reflexo dessa política de reconhecimento, o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), inovando ao adotar o pertencimento étnico de forma autôno-
ma para a coleta de dados, registrou a existência de 305 povos indígenas e aproximadamente 
896,9 mil indígenas no Brasil. Nota-se que os dados demográficos da população indígena no 
ano 2000 indica um número que é aproximadamente metade do registrado em 2010 – 400 
mil –, de forma que fica nítida a anterior invisibilidade na coleta de dados, tendo em vista que 
o questionário não abria metodologia voltada à população autodeclarada (AZEVEDO, 2011). 

Os povos indígenas, diante da pluralidade e quantidade de grupos étnicos existentes, 
possuem inúmeras formas de organização, conhecimentos e saberes que são únicos. Com 
uma relação intrínseca com a natureza e seus recursos, a ligação desses povos com a terra 
vai de encontro com suas identificações, tendo em vista que se trata de elemento essencial 
para suas crenças, culturas e religiosidades, influenciando diretamente na questão da iden-
tificação: 

[...] este fator identitário e todos os outros fatores a ele subjacentes, que levam as 
pessoas a se agruparem sob uma mesma expressão coletiva, a declararem seu per-
tencimento a um povo ou a um grupo, a afirmarem uma territorialidade específica e 
a encaminharem organizadamente demandas face ao Estado, exigindo o reconhe-
cimento de suas formas intrínsecas de acesso à terra, que me motivaram a refletir 
novamente sobre a profundidade de tais transformações no padrão “tradicional” de 
relações políticas (ALMEIDA, 2008, p. 30). 

Dessarte, a territorialidade atua como um forte elo de sobrevivência e existência das 
manifestações culturais de um povo, sendo uma forma de ligação com seus antepassados e 
espaço vital da unidade coletiva (ALEGRE, 2002). A importância dos territórios, nesse sen-
tido, é inseparável da autodeterminação de povos tradicionais, vez que suas identificações 
enquanto povo estão ligadas ao modo de viver e suas expressões culturais, as quais estão 
diretamente relacionadas com a natureza. Portanto, “é evidente que a questão da territoria-

4 O termo “índio” remete ao período colonial, quando se designava por índio todos os povos indígenas, 
apagando, desse modo, todas as particularidades de cada povo e invisibilizando suas identidades a fim 
de criar um imaginário geral e estereotipado fruto do pensamento da branquitude.
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lidade assume a proporção da própria sobrevivência dos povos, um povo sem território, ou 
melhor, sem o seu território, está ameaçado de perder suas referências culturais e, perdida a 
referência, deixa de ser povo” (MARÉS, 2021, p. 120). 

A Convenção 169 da OIT, nesse sentido, se apresentou como um marco importante no 
entendimento jurisdicional internacional sobre populações indígenas, sobretudo no que tange 
à política do autorreconhecimento desses povos. Assim, logo no art. 1º, item 2, a Convenção 
reconhece o direito à autoidentificação dos povos indígenas como sendo “a consciência de sua 
identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar 
os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”. 

Em 1988, no processo de redemocratização no Brasil, a Constituição Federal se 
colocou na posição de protetora da pluralidade cultural e dispôs sobre direitos indígenas. 
De tal forma, atestando e protegendo5 suas manifestações culturais, reconhece-se também 
a noção de autoidentificação desses povos, conforme estabelece o art. 231, em que “são 
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”. A Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (APIB), dessa maneira, constata que: 

A única forma de reconhecimento dos povos indígenas é o autorreconhecimento, que 
é um processo individual e coletivo, pois a comunidade/povo tem a autoridade de 
reconhecer os indígenas independentemente do local onde vivem. Qualquer critério 
estabelecido pelo Estado é autoritário, limitador e cientificamente ultrapassado e equi-
vocado. Não importa se o indígena passou a viver na cidade, se tem formação uni-
versitária ou se ele mora no território tradicional. Um indígena sempre será indígena, 
independentemente das condições sociais ou do local que vive, mantendo vínculos 
com a sua ancestralidade, modos de vida e cultura (APIB, 2021). 

Evidente, pois, que não cabe ao Estado ou qualquer outro indivíduo determinar quem 
é ou não indígena, mas sim reconhecer o direito de autodeclaração desses povos, protegido 
tanto pelo texto constitucional quanto por tratados internacionais. A autoidentificação, desse 
modo, é um direito que deve ser respeitado e assegurado frente às negativas de reconheci-
mento de povos enquanto indígenas. 

1.1 Negação do direito à autodeterminação 

O Estado brasileiro buscou constantemente maneiras de delegar aos seus órgãos 
indigenistas o poder de dizer quem é ou não indivíduo ou grupo indígena. Em 1928, por meio 

5 Segundo a Constituição Federal: “Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e 
afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”.
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do Decreto n. 5.484 foi concedido ao Serviço de Proteção ao Índio6 a capacidade de definir a 
condição indígena. O artigo 6º do decreto mencionado, considerava que os povos indígenas 
“enquanto não estivessem totalmente “incorporados” à sociedade brasileira, dentro dos dita-
mes imaginativos do que se pretende a brasilidade, sua representação jurídica seria realizada 
pelos funcionários da SPI” (HANSEN, 2015, p. 344). 

Durante o período da ditadura civil-militar foi criado o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) 
que em seu o artigo 3º, diz que “índio” é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colom-
biana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas caracterís-
ticas culturais o distinguem da sociedade nacional. Assim, o estatuto também confere ao Es-
tado autoridade e capacidade para definir quem é considerado parte da população indígena. 

Segundo Carlos Frederico Marés de Souza Filho (2021), o Estado investiu paulati-
namente no integracionismo dos indígenas enquanto cidadãos livres, incumbindo um status 
individual acima de seus interesses enquanto comunidade de forma que retirou suas identi-
dades para “igualá-las a de todos os pobres e, então, despojados de vontade, apropriar-se de 
seus bens” (MARÉS, 2021, p. 64). A atuação do Estado em tentar ditar a autodeterminação 
dos povos indígenas é, dessa maneira, violenta e autoritária, vez que não compreende tais 
comunidades enquanto coletivo, mas sim como indivíduos, invisibilizando os próprios crité-
rios de um povo para se autodeclarar. 

Além das normativas nacionais quanto à identificação indígena, os documentos 
internacionais de direitos humanos devem ser considerados na aplicação de normas em 
decisões judiciais, uma vez que possuem status supralegal7. Assim, qualquer normativa que 
negue o direito à autoidentificação deve ser considerada ilegal e inconstitucional, uma vez 
que esse direito encontra respaldo na Constituição Federal de 19888, em tratados, pactos e 
convenções internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil, como a Convenção 
Americana de Direitos Humanos9 e a Declaração de Direitos dos Povos Indígenas da ONU10. 
Portanto, considerando a estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, as regras previstas 
nos documentos mencionados devem prevalecer em face do disposto no Estatuto do Índio. 

6 O Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) foi criado pelo 
Decreto n.. 8.072, com o objetivo “dar assistência aos índios e fundar colônias agrícolas que se utilizariam 
da mão-de-obra indígena encontrada em expedições oficiais” (PERUZZO; OZI, 2020, p. 9). Em 1918, o 
SPILTN tornou-se apenas SPI (Serviço de Proteção ao Índio). 

7 Os tratados internacionais de direitos humanos são normas que, no ordenamento jurídico brasileiro, estão 
abaixo da Constituição, porém acima da acima das leis ordinárias ou infraconstitucionais

8 Embora não reconheça expressamente o direito à autodeterminação, os direitos reconhecidos no art. 
231 representam uma verdadeira aproximação formal do respeito à autonomia e ao autogoverno desses 
povos.

9 A Convenção Americana de Direitos Humanos foi promulgada pelo Decreto 678/1992 e seu artigo 3º diz 
que toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. 

10 A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas foi aprovada pela Organização 
das Nações Unidas em 2007, tendo o Brasil se comprometido a cumprir as determinações que nela estão 
previstas. No artigo 3º diz: Os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito 
determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, 
social e cultural. 
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No entanto, ainda depara-se com decisões judiciais que, para negar o direito à auto-
determinação dos povos tradicionais11, aplicam o critério de heteroidentificação do Estatuto 
do Índio como forma de legitimar sua fundamentação. Em 2014, uma decisão do juiz federal 
José Airton de Aguiar Portela determinou que o relatório produzido pela FUNAI delimitando 
uma área como terra indígena não possuía validade jurídica, pois segundo o magistrado 
a região era formada por “falsos índios”, ribeirinhos que teriam deixado de ser índio, por 
isso, não teriam direito ao território. Esse juiz disse que na Vila de Alter do Chão não havia 
mais indígenas Boraris e decidiu que dois, dos três requisitos indispensáveis para o reco-
nhecimento da condição jurídica de índio não haviam sido atendidos, a saber: “1) origem 
e ascendência pré-colombiana; 2) ser identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional” (TRF1. Ações civis pú-
blicas: 2010.39.02.000249-0; 2091-80.2010.4.01.3902. Relator: Juiz Federal José Airton 
de Aguiar Portela. DJ: 25/11/2014. p. 105). 

No Brasil, o caso mais recente de tentativa de delegar ao Estado o poder de dizer 
quem é ou não indivíduo ou grupo indígena se deu por meio da Resolução n. 04/2021 da 
FUNAI (atualmente suspensa pelo STF em ADPF 709), que se outorgou um poder de tutela ao 
“definir novos critérios específicos de heteroidentificação” (BRASIL, 2021). Essas disposi-
ções, além de deslegitimar o direito à autodeclaração, desconsideram uma série de aspectos 
históricos que impossibilitam à grande parte dos grupos indígenas de se enquadrarem nos 
critérios estabelecidos (PERUZZO; OZI, 2020). 

1.1.1 Resolução 4 Da Funai e a Restrição à Autodetermi-
nação 

No dia 22 de janeiro de 2021, a FUNAI publicou, no Diário Oficial da União, a Reso-
lução n.º 4/2021 que pretendia criar novos critérios de heteroidentificação para os povos e 
indivíduos indígenas. Segundo o documento, tal mudança intencionava a aprimoração da 
proteção desses povos, porém se faz evidente sua inconstitucionalidade e seu descaso para 
com a luta indígena. 

Foram estabelecidos quatro parâmetros que exigiam, junto com a autodeclaração do 
indivíduo, resumidamente, um vínculo histórico e tradicional de ocupação ou habitação com 
o território soberano brasileiro, a origem pré-colombiana12, que já se confirma a partir do 
primeiro critério, e por fim, a identificação do indivíduo por grupo étnico existente. Definições 
semelhantes às elaboradas para o Estatuto do Índio, editado durante o período da ditadura 

11 O Decreto n.º 6040/2007, em seu artigo 3º, § I estabelece como povos e comunidades tradicionais: 
“grupos culturalmente diferenciados e ‘que se reconhecem como tais’, que possuem formas próprias 
de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua 
reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e 
práticas gerados e transmitidos pela tradição”.

12 Os povos pré-colombianos são aqueles que se formaram no continente americano antes da colonização 
europeia.
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civil-militar, usadas para o desmantelamento da coletividade indígena (ABIB, 2021) e com 
princípios já superados pela legislação nacional e internacional (ABA; ABIA, 2021). 

Com a criação destes critérios, a medida lesiona e restringe a garantia da autodeter-
minação indígena, em desacordo com a Constituição Federal de 1988 e a Convenção 169 
da OIT. Igualmente, sem a consulta aos povos afetados pela resolução, a instituição também 
viola o artigo 6º da Convenção da OIT, que obriga o governo a “consultar os povos interes-
sados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições 
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas sus-
cetíveis de afetá-los diretamente”. 

O principal argumento da instituição, para essa medida, consiste na prevenção de 
uma eventual “banalização” da identidade indígena. Segundo Marcelo Xavier, presidente da 
FUNAI, o objetivo seria “evitar que oportunistas, sem qualquer identificação étnica com a 
causa indígena, tenham acesso a territorialidade ou a algum benefício social ou econômico 
do Governo Federal”13. Entretanto, esta premissa não possui respaldo algum, uma vez que 
a autodeterminação individual é amparada pela noção de autodeterminação coletiva do indí-
gena, ou seja, é improvável que um sujeito branco consiga a confirmação de sua identidade 
indígena por qualquer comunidade. 

É necessário compreender a autoidentificação como “critério legítimo de pertenci-
mento”, eximindo-se de questionar ou disputar a atribuição de identidades específi-
cas, e sim de reconhecer que apenas os integrantes dos grupos interessados pos-
suem autoridade para definir e expressar sua própria concepção de pertencimento 
identitário étnico e cultural (CHAI; VIANA, 2018, p. 24). 

Após a publicação da Resolução, várias lideranças dos movimentos indígenas se 
manifestaram contra tal medida e apontaram sua inconstitucionalidade. Segundo a nota 
divulgada pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) junto com a Articulação Bra-
sileira de Indígenas Antropólogas (ABIA), a determinação da identidade indígena deve ser 
feita apenas por meio da autodeterminação, portanto, nenhuma instituição, nem mesmo o 
Estado, detém a competência e a autoridade para fixar tais critérios. O Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) também se manifestou pontuando o possível agravamento das políticas 
públicas voltadas a esses povos, em especial, a falta de cadastramento das pessoas indíge-
nas nos sistemas de saúde durante a pandemia do coronavírus. Ao publicar uma dura crítica 
à atuação da FUNAI, o Informe n.º 01/2021 - AJUR/APIB, a APIB também destaca a violação 
do princípio da vedação do retrocesso14 e os demais aparelhos políticos já elencados. 

13 Comentário publicado pela Assessoria de Comunicação da FUNAI no site do Governo Federal no dia 
25 de janeiro de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2021/funai-fixa-
criterios-complementares-para-autodeclaracao -indigena. Acesso em: 11 abr. 2021.

14 Segundo Geraldo Magela Melo (2010, p. 65), “o princípio da vedação ao retrocesso é uma garantia 
constitucional implícita, decorrente do denominado bloco de constitucionalidade, tendo sua matriz 
axiológica nos princípios da segurança jurídica, da máxima efetividade dos direitos constitucionais e da 
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A Fundação Nacional do Índio, ao publicar tal medida, reforça para a política indigenis-
ta brasileira atual, heranças coloniais que entendemos estar superadas, juridicamente, 
politicamente e conceitualmente. Não cabe a instituição sob a argumentação de ‘’apri-
morar’’ e ‘’proteger’’ a execução de políticas públicas para povos indígenas, limitando 
os sujeitos que terão acesso a elas, portanto, ao expedir o ato administrativo, a FUNAI 
limita o acesso aos direitos dos povos indígenas, estando em absoluto descompasso 
com os motivos institucionais da própria Fundação (APIB, 2021).

No dia 17 de março de 2021, na ação feita pela APIB junto de seis partidos políticos 
progressistas, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 709, o Supremo 
Tribunal Federal decidiu pela revogação imediata do documento alegando sua inconstitu-
cionalidade, inconvencionalidade e violação da medida cautelar deferida no mesmo juízo. 
Destaca-se, no texto da decisão15, a alegação do Ministro Relator Roberto Barroso de que 
este assunto já foi tratado pelo Tribunal e que a FUNAI insiste em não seguir o que fora de-
terminado, o que prova o constante descaso da instituição. 

De todo modo, salvo quanto à persistente insistência da Fundação Nacional do Índio – 
FUNAI em diferenciar entre indígenas, o que já foi vedado por este Tribunal e parece estar 
sendo ignorado, as demais dificuldades parecem ser atribuíveis a umcolapso gerencial, e 
não propriamente à resistência no cumprimento da cautelar (STF. ADPF 709 DF 0097227-
03.2020.1.00.0000. Relator: Ministro Roberto Barroso. DJ: 16/03/2021. p. 6). 

Ainda, se faz importante ressaltar que tal medida veio se formando dentro da explícita 
política anti-indígena do Presidente Bolsonaro. Dentre inúmeras violações para com os direi-
tos dos povos indígenas, uma das estratégias utilizadas pelo governo foi projetar o desmonte 
do órgão indigenista oficial por meio de um processo de militarização da FUNAI. 

Evidente hoje que a presidência da Fundação está nas mãos de um militar que pretere 
a proteção dos povos indígenas pela proteção dos interesses dos fazendeiros. Além disso, 
inúmeros cargos de coordenação estão em nome de militares, os quais seguem uma política 
que tem suas raízes na ditadura militar16. Até pouco tempo atrás, não bastando o desmonte 
da FUNAI com a militarização, a coordenação-geral do departamento de povos indígenas 
isolados e de recente contato era comandada pelo missionário Ricardo Lopes Dias, o qual 

dignidade da pessoa humana, mas se constitui em um princípio autônomo, com carga valorativa eficiente 
própria. Tal princípio alude a ideia de que o Estado, após ter implementado um direito fundamental, não 
pode retroceder, ou seja, não pode praticar algum ato que vulnere um direito que estava passível de 
fruição, sem que haja uma medida compensatória efetiva correspondente”.

15 Íntegra da sentença em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15345930413&ext=.
pdf. Acesso em: 12 abr. 2021. 

16 A política vigente à época da ditadura militar tinha como objetivo acabar com os povos indígenas, seja por 
massacres ou pelo processo forçado de integração. Os indígenas eram vistos como “virtuais inimigos 
internos” que podiam trazer riscos à segurança nacional. Segundo a Comissão Nacional da Verdade 
(2014), estima-se que mais de 8 mil indígenas foram assassinados durante a ditadura militar.
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voltava-se para a velha política integracionista ditatorial, permitindo missões evangélicas 
com o objetivo de catequizar povos indígenas isolados. 

2 A NEGAÇÃO DO DIREITO À TERRA EM CONSEQUÊN-
CIA DO NÃO RECONHECIMENTO DAS IDENTIDADES 
INDÍGENAS 

Desde o processo de colonização, a terra foi motivo de disputas econômicas e po-
líticas. Seus recursos e sua capacidade de produção atraíram o interesse português que 
acabou por propiciar o genocídio colonial dos povos originários com a justificativa torpe 
da “missão civilizatória”. Como consequência, grande parte destas terras passaram a ser 
propriedade da elite agrária, ficando as custas da exploração do sistema capitalista. A meto-
dologia utilizada para esse fim não foi apenas a violência, mas também a legitimação legal e 
política da ação latifundiária (SILVA, 2018). 

Mesmo após a abolição da escravidão de pessoas indígenas, em 1758, durante 
o imperialismo, o Estado empenhava-se por movê-los de suas terras para áreas urbanas, 
a partir de uma política integracionista pautada no discurso do desenvolvimentismo. Este 
embate se perpetua até hoje, com o latifúndio muito bem representado no Poder Legislativo 
pela bancada ruralista no Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
e pelas ações do Governo Federal que continua com uma política predatória e a favor do 
agronegócio. Desproporcionalmente, os povos indígenas lutam pela proteção dos seus direi-
tos frente ao interesse do sistema capitalista pelas suas terras tradicionalmente ocupadas. 

Tratar do “direito à terra” e da necessidade da demarcação das terras indígenas frente 
às ameaças da apropriação capitalista do campo é tratar do desenvolvimento concreto 
da singularidade indígena e sua interlocução com o complexo social total: como um ser 
social. As populações originárias nativas foram engolidas (e dizimadas) durante todo 
o período colonial pela imposição de um novo sistema de vida (SILVA, 2018, p. 494). 

As terras indígenas são tratadas internacionalmente pela Parte 11 da Convenção 169 
da OIT, publicada em 1989. Logo nos artigos 13 e 14 são destacadas a relevância da relação 
espiritual dos povos originários com a terra e o dever do Estado em assegurar seus direitos 
de posse e de propriedade. Assim, segundo o parágrafo 2 do artigo 14 da Convenção, “Os 
governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que 
os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direi-
tos de propriedade e posse”. Ao longo da declaração também são tratados os direitos dos 
povos em relação ao uso e administração da terra, à volta dos povos aos seus territórios 
e à sua consulta em casos de alienamento fundiário. Todavia, é pertinente ressaltar que o 
documento considera que “a consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
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considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as 
disposições da presente Convenção”. 

Ao colocar os povos indígenas como cidadãos brasileiros, pela primeira vez, a Cons-
tituição de 1988 passou a atribuir todos os direitos e garantias do artigo 5º para a realidade 
indígena sem um viés eurocêntrico integracionista, como se vê pelo texto do art. 23117. Desta 
maneira, também, o direito à terra passou a se materializar dentro do direito à moradia e da 
dignidade humana (NASCIMENTO; BATISTA; NASCIMENTO, 2016). Realça-se que, segundo 
José Afonso da Silva, “[...] a dignidade é atributo intrínseco, da essência, da pessoa humana, 
único ser que compreende um valor interno, superior a qualquer preço, que não admite subs-
tituição equivalente” (SILVA, 2012, p. 90). Nesse sentido, a relevância da conexão cultural 
indígena com sua terra torna o direito originário à terra ainda mais prevalente, sobretudo em 
relação aos interesses do Estado e do agronegócio. Este entendimento pode ser resumido a 
partir da própria etimologia da palavra “indígena”, provinda do latim, que define aquele que, 
segundo o dicionário de Oxford, é natural do lugar em que vive, gerado dentro da terra que lhe 
é própria. Por conseguinte, a determinação da identidade indígena sempre estará intrínseca 
ao seu direito à terra, essa relação perpassa aspectos jurídicos, culturais, religiosos e até 
etimológicos que fortalecem tal vinculação. 

2.1 Impactos da negativa da autodeterminação indí-
gena para a reivindicação do Direito à Terra

O processo de demarcação de terras indígenas atualmente é regulamentado pelo 
Decreto 1.775/96. Em seu artigo 1º, o decreto prevê que o processo é de iniciativa do órgão 
federal de assistência ao índio (FUNAI), devendo ser conduzido sob sua orientação. Marcelo 
Tadiello Moraes divide o processo demarcatório em nove procedimentos gerais, entre os pri-
meiros se destaca: “1) Elaboração de estudos antropológicos de identificação e delimitação 
da terra a ser demarcada por grupo de trabalho designado pela FUNAI (artigo 2º, §§ 1º a 5º); 
2) Aprovação dos estudos pela FUNAI (artigo 2º, §§ 6º e 7º); 3);” (MORAES, 2014, p. 50). 

Os laudos são instrumentos essenciais para o reconhecimento das terras indíge-
nas, pois é por meio deles que os pesquisadores identificam se o território é ou não uma 
ocupação de determinada comunidade tradicional. Nesse sentido, importante mencionar o 
Agravo de Instrumento n.º 2008.01.00.006135-0 no qual, segundo Eliane Moreira e Melis-
sa Pimentel (2015), verificou-se a fragilização do direito à autodeterminação, pois o laudo 
antropológico, que não apontou a existência de quilombos na área, exerceu maior influência 
sobre a razão de decidir da magistrada que manteve a suspensão dos efeitos da Portaria n. 

17 De acordo com tal artigo “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.§ 1º São terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.”
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196/2007 do INCRA, no qual havia considerado a área de 787,3734 hectares da Fazenda 
Matosinho/Sagrisa como território quilombola. Assim como no caso mencionado, os povos 
indígenas também estão sujeitos à negação de sua existência enquanto membros de uma 
comunidade étnica, tendo como consequência o não reconhecimento de direitos que lhe são 
próprios, como o direito à terra. 

Normas que reforçam e legitimam o modo preconceituoso do observador externo de 
pensar identidades indígenas com base em diferenças culturais marcadas pelo olhar estereo-
tipante do colonizador, negando o direito à autodeterminação dos povos indígenas, possuem 
o potencial de permitir que quase metade dos indígenas brasileiros não sejam reconhecidos 
como tais, pois dos 896.917 indígenas no Brasil, 36% dessa população vive fora de terras 
indígenas, em áreas urbanas (IBGE, 2010), os quais seriam automaticamente excluídos do 
quadro de indígenas do país. 

O direito à autodeterminação deve ser visto como pressuposto do direito à terra, uma 
vez que a negação sistemática da identidade de grupos marginalizados gera, num primeiro 
momento, a invisibilização da luta pelo reconhecimento e demarcação de grande parte dos 
territórios, pois não seriam mais considerados “indígenas” e, portanto, deixariam de ser 
reconhecidos como sujeitos legítimos para reivindicá-los. 

O não reconhecimento da identidade indígena por parte de não índios usado como 
justificativa para a não concretização de seus direitos territoriais e para a apropria-
ção privada de territórios indígenas; o controle de localidades de seusterritórios por não 
índios, os quais se encontram sob a proteção da legalidade estatal; a interpretação de 
ocupação tradicional como ocupação permanente, dentre outros fatores, revelam a lógi-
ca da propriedade privada em conflito com os direitos territoriais dessas sociedades 
indígenas, obstaculizando sua concretização (MARTINS, 2011, p. 81, grifos nossos). 

É de se ressaltar, ainda, que os povos indígenas possuem direitos resultantes de 
sua identidade étnica, de modo que são os direitos culturais, expressamente ligados com o 
reconhecimento de cada povo, que “fundamentam a existência dos demais direitos” (MA-
RÉS, 2021, p. 70). O direito à terra, dessa forma, é um desses direitos originários que são 
contemplados pela primazia do direito à autoidentificação, motivo, pois, que se fomenta a 
atual estratégia de negar o reconhecimento de indivíduos como sendo indígenas para que 
não possam a vir reivindicar um território tradicionalmente ocupado por seu povo. 

Tipicamente, a branquitude no poder mecaniza instrumentos institucionais para exe-
cutar sua política anti-indígena. Seguindo a tática de negar identidades para depois negar 
direitos, aos não indígenas se valem de órgãos do Poder Público, de normas e regulamenta-
ções, e de suas influências em poder para suprimirem cada vez mais o direito que os povos 
tradicionais possuem em ocupar seus próprios territórios. 

Nesse sentido, como um nítido reflexo dessa política, a Resolução n.º 4/2021 da 
FUNAI foi uma tentativa de barrar o direito à terra através da negação da autodeclaração in-
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dígena. Ao incitar a padronização como forma de proteger a identidade indígena é visível que 
a real finalidade da medida é tutelar e interferir no processo de autodeclaração, ameaçando 
reduzir e generalizar identidades únicas ao invés de protegê-las (APIB, 2021). 

Tais critérios, que foram elencados para que a identificação se dê juridicamente a 
partir de condições estabelecidas por não indígenas, não passam de uma estratégia para 
consolidar e legitimar a negação do direito originário à terra. A APIB, manifestamente em 
repúdio à referida Resolução, assim expressa: 

A Funai publica essa resolução para negar a existência de mais de 42% da popu-
lação indígena que vive no país, em áreas indígenas em processo de demarcação, 
e nas cidades. O tratamento racista, que o Governo Federal adota contra os povos 
indígenas, vem sendo denunciado pela APIB em muitas ocasiões e mais recentemente 
pelo fato do Ministério da Saúde excluir a maioria da população indígena do plano de 
vacinação por viver fora de territórios homologados. Essa ação do governo de querer 
adotar critérios de reconhecer os indígenas está vinculada com os vários projetos 
que buscam destruir os territórios tradicionais dos povos. A Funai quer consolidar 
com a resolução n. 4 os propósitos da Instrução Normativa no 9, de facilitar a 
grilagem de terras indígenas, dividindo lideranças e fortalecendo a tese do Marco 
Temporal, que é uma ameaça para todos os territórios demarcados e não demar-
cados (APIB, 2021, grifos nossos).

Dessa forma, a Resolução n.º 4/2021 da FUNAI nada mais é que uma materialização 
da política de negação da autoidentificação como forma de atingir os territórios tradicionais 
dos povos indígenas. Em nome dos interesses do capital, os direitos previstos constitucio-
nalmente, que deveriam ser assegurados e garantidos, são objetos de uma violência simbó-
lica que nega a existência de povos indígenas. 

2.2 Retomadas: enfrentamento e resistência dos po-
vos indígenas frente à negação de seus territó-
rios tradicionalmente ocupados. 

O movimento de retomada é hoje um dos principais processos dos movimentos indí-
genas. Motivados pela reocupação de seus territórios tradicionalmente ocupados, que foram 
invadidos e explorados pela elite fundiária brasileira, contando, ainda, com o aval e proteção 
do Estado no processo de esbulho, os povos indígenas, em iniciativa própria, projetaram as 
retomadas como forma de resistência e sobrevivência. 

A luta pelo território a partir da retomada se traduz sucintamente, segundo Daniela 
Fernandes Alarcon (ALARCON, 2013, p. 100) nos “[...] processos de recuperação, pelos 
indígenas, de áreas por eles tradicionalmente ocupadas e que se encontravam em posse de 
não-índios”. É, sobretudo, uma ação política para “fazer pressão” em favor da garantia de 
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seus direitos constitucionalmente previstos, com destaque ao direito à terra, que vem sendo, 
de forma sistêmica, violado e ignorado pelo poder hegemônico. 

As questões das retomadas, nesse sentido, estão diretamente relacionadas com a 
asseguração e efetivação do direito à terra, tendo em vista que o vínculo existente entre os 
povos indígenas e seus territórios tradicionais, nos quais, por questões externas de massa-
cres e expulsões, foram obrigados a deixar as terras essenciais para a reprodução e manu-
tenção de suas existências (MARTINS, 2011). De tal forma, uma das lideranças indígenas 
do Ceará expressa a ligação da retomada com os territórios que fazem parte da memória 
coletiva de seus povos: 

A gente faz porque achamos que temos direito. Se não fosse a gente não faria. Nós só 
fazemos retomadas de áreas que nós temos na memória como sendo nossas. A gente 
não vai fazer numa área que não é nossa, nós sabemos que nós iremos sair. A gente 
só faz nas áreas que nós temos certeza que é nossa. Quando a gente está lá e chega um 
policial, é um direito nosso, e eles dizem: “Ah! Mas vocês não têm direito, o dono tem o 
título”. Eu não quero saber, mas é nosso! (MARTINS, 2011, p. 82, grifos nosso).

Nessa toada, as retomadas são vistas pelos agentes do agronegócio e garimpo como 
empecilhos aos interesses do desenvolvimentismo neoextrativista18, vez que as reivindica-
ções de territórios e a noção de territorialidade indígena são ameaças à lógica produtivista 
que ocupa terras e destroem tanto os recursos naturais quanto os povos tradicionais que 
possuem ligação com a localidade. 

A noção de territorialidade para os povos indígenas é o extremo contraposto da no-
ção de terra para o modelo hegemônico de desenvolvimento. Para além de uma simples har-
monia com a mãe natureza, a ligação dos indígenas com os territórios que tradicionalmente 
ocupam é de extensão da vida, onde manifestam suas culturas, religiosidades e organizações 
sociais, de forma que não existe vida se não existir a garantia de seus territórios (XAKRIABÁ, 
2020). Assim, a proteção da natureza é luta primordial dos movimentos indígenas, visto que 
os ataques à mãe terra é constitutivo de um ataque aos próprios povos. 

Com os movimentos de retomada, os setores do neoextrativismo encontram os po-
vos indígenas como “última fronteira” para o avanço da lógica produtivista. A evidente “ten-
são de territorialidades”19, em que a visão desenvolvimentista vê a terra apenas como um 

18 O desenvolvimentismo neoextrativista pode ser compreendido como um modo de acumulação capitalista 
contemplado pelas atividades desenvolvidas pelos setores do agronegócio, mineração, petrolíferas e 
projetos de infraestrutura a fim de facilitar a extração/exportação dos bens naturais. Ademais, uma de 
suas principais características é o Estado como um metarregulador, em que, munido de um discurso que 
visa o progresso e o desenvolvimento, é o principal investidor e incentivador das políticas neoextrativistas 
(SVAMPA, 2013).

19 As tensões de territorialidades ocorrem em razão da imposição de uma visão de territorialidade dominante 
que acaba por invalidar e excluir as demais visões (SVAMPA, 2019). Em questão, a visão dominante é aquela 
trazida pelo neoextrativismo, concebendo territórios como meras massas de exploração, enquanto as visões 
indígenas, dotadas de simbolismos essenciais para a manutenção da vida desses povos, são suprimidas. 
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meio de geração de lucro através da degradação da natureza, traz uma reação acentuada na 
negativa dos direitos originários dos povos indígenas. 

Ameaçados pela reocupação de terras pertencentes aos povos indígenas, a elite fun-
diária move seus esforços a fim de interferir e suprimir cada vez mais o reconhecimento de ter-
ritórios tradicionalmente ocupados. Por meio de entendimentos sociais e jurídicos, junto, ainda, 
de documentos institucionais, conforme evidenciado no presente trabalho, nega-se em primei-
ro lugar a identidade dos indígenas, para então reivindicar que não há direito à terra. Ora, negar 
o reconhecimento de povos indígenas é negar em sua essência os movimentos de retomada. 

Desse modo, tem-se que, na esfera de negação dos direitos à terra por decorrên-
cia da negativa da autoidentificação indígena, a barragem da retomada é, pelos mesmos 
motivos, uma estratégia para a manutenção do modelo hegemônico de desenvolvimento e 
consequente exploração de recursos naturais em territórios tradicionalmente indígenas. 

Em meio às diversas tentativas de silenciar e apagar suas existências, os povos 
indígenas existem e resistem. O intenso aumento dos movimentos de retomadas é prova de 
que os povos indígenas lutam diariamente contra as violações de seus direitos, sobretudo o 
direito à terra, retomando não só seus territórios, mas também suas memórias, seus perten-
cimentos e seus espaços, onde estavam originariamente desde a invasão colonial. 

CONCLUSÃO 

A partir do exposto nos capítulos, é nítida a relação entre a negação do direito à 
autoidentificação dos povos indígenas e a negativa do reconhecimento do direito à terra. A 
autodeclaração enquanto indígena é direito primordial e, na compreensão da ordem jurídica 
brasileira, antecessor de todos os outros direitos que estejam ligados à identidade indígena. 
O direito à terra, foco do presente artigo, mostrou-se derivado da territorialidade tradicional 
pela qual os povos indígenas ocupam seus territórios, de forma que o reconhecimento étnico 
é crucial para a reivindicação desse direito. 

Notório é que o avanço da fronteira neoxtrativista tem como alvo as Terras Indígenas, 
objetivando a exploração predatória de seus recursos naturais e a destruição dos povos que 
habitam e coexistem com a mãe terra em seus diversos territórios. Como forma de facilitar a 
invasão dessas terras, a estratégia adotada vem sendo o apagamento e o silenciamento da 
voz dos povos indígenas frente ao seu próprio reconhecimento, de forma que impossibilite a 
reivindicação pelo direito originário à terra. 

Reflexo dessa política anti-indígena foi a elaboração da suspensa Resolução n.º 
4/2021 da FUNAI, que pretendia estabelecer padrões de identificação sem ao menos consul-
tar povos indígenas, tutelando de forma extrema a noção de quem é ou não indígena. A busca 
por um meio legítimo, valendo-se de instituição constituintes do Estado, é motivada a fim 
de desenvolver um facilitador no método de negação de identidades indígenas, de forma a 
deixar o caminho do desenvolvimentismo ainda mais livre para que os territórios tradicionais 
possam ser invadidos e explorados. 
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Conclui-se, portanto, que a garantia da autodeterminação dos povos indígenas é 
imprescindível para assegurar o direito aos territórios que tradicionalmente ocupam. Não só 
pela pura concretização de um preceito constitucional, mas também para garantir a existên-
cia e a sobrevivência dos povos indígenas, tendo em vista o vínculo entre a vida do indígena 
e a integridade da mãe terra.
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RESUMO
O Faxinal Charqueada dos Betim tem enfrentado nos últimos anos uma série de conflitos rela-
cionados ao território e às territorialidades. Esses conflitos ocorrem devido ao uso da terra no 
entorno da comunidade, bem como relacionado ao fechamento das áreas de uso comum, invia-
bilizando assim o desenvolvimento de atividades tradicionais. 

Palavras-chave: faxinal; Imbaú; território; territorialidade. 

RESUMEN
Faxinal Charqueada dos Betim se ha enfrentado en los últimos años a una serie de conflictos 
relacionados con el territorio y las territorialidades. Estos conflictos ocurren por el uso de la 
tierra alrededor de la comunidad, así como relacionados con el cierre de áreas de uso común, 
impidiendo así el desarrollo de actividades tradicionales. 

Palabras clave: faxinal; Imbaú; territorio; territorialidad. 

INTRODUÇÃO 

O uso comunitário do território é a principal característica das comunidades faxi-
nais do Estado do Paraná. Esse uso ocorre levando em conta a preservação dos recursos 
naturais, com a criação à solta de animais, agricultura baseada em princípios orgânicos, 
extrativismo de baixo impacto e o manejo sustentável da floresta. 

Esses exemplos citados não são as práticas adotadas pelos sujeitos que enxergam 
na natureza uma mercadoria, atribuindo um valor de troca à mesma. Sob a égide do sistema 
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de capital, esses sujeitos possuem uma relação de domínio sob a natureza, onde os resulta-
dos são os impactos ambientais. 

O Faxinal Charqueada dos Betim está localizado no município de Imbaú, região centro 
leste do Estado do Paraná. A comunidade existe a cerca de 150 anos, e assim como os de-
mais faxinais do estado, diversas mudanças nas características originais ocorreram. 

Com relação às mudanças territoriais, primeiramente foram sendo ocupadas as ter-
ras de plantar, sendo que atualmente quase nenhuma dessas áreas pertencem aos faxina-
lenses. E, mais recentemente, está ocorrendo a ocupação de áreas do criadouro comunitário 
por pessoas externas ao faxinal, principalmente destinadas ao uso de chácaras de lazer ou 
mesmo cercadas visando a especulação imobiliária. 

Diante do exposto, o texto a seguir aborda algumas territorialidades e conflitos terri-
toriais recentes no Faxinal Charqueada dos Betim, assim como as estratégias adotadas pelos 
faxinalenses na comunidade. 

1 DESENVOLVIMENTO 

Faxinais são comunidades tradicionais presentes no Estado do Paraná, sendo a prin-
cipal característica o criadouro comunitário, que além de ser o local onde os animais de dife-
rentes donos são criados, é também onde se localizam as residências e se desenvolvem as 
atividades sociais. Ao redor do criadouro encontram-se as áreas de plantar, onde o trabalho 
é desenvolvido com ajuda mútua, o mutirão, com a prática de uma policultura de subsistên-
cia. Ainda, temos uma série de características dentro do sistema, principalmente envolto de 
questões culturais, sobretudo ligadas a um catolicismo rudimentar, como as danças, rezas 
e as festividades. 

Esse sistema agrossilvipastoril está presente no Estado do Paraná há pelo menos 
300 anos, onde já ocupou cerca de ¼ do território do estado, mas a algumas décadas 
encontra-se em processo de desagregação. De acordo com Souza (2009), existem 227 
comunidades, espalhadas por 32 municípios do Paraná.

Essas comunidades têm sofrido diversas alterações, sobretudo devido ao avanço do 
capital, principalmente ligadas ao agronegócio, como ocorre com o monocultivo agrícola e 
florestal, ou mesmo o parcelamento do criadouro para uso como chácaras de lazer. Mesmo 
diante dessas questões, as comunidades têm resistido, utilizando algumas estratégias para 
se manterem em seus territórios. 

O Faxinal Charqueada dos Betim está localizado no município de Imbaú, região centro 
– leste do Estado do Paraná, possui em torno de 150 anos, e cerca de 40 famílias vivem na 
localidade. 

Na perspectiva de frear o processo de desagregação, surgiu uma demanda dos 
faxinalenses em enquadrar a comunidade perante algumas legislações, visando uma maior 



ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E CONFLITOS TERRITORIAIS ... 189

segurança jurídica, principalmente relacionada ao uso e ocupação de seu território. Sendo 
assim, foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Federal do Paraná – Campus Telêmaco Bor-
ba, com apoio da Associação dos Povos Faxinalenses do Paraná (APF), do Instituto Água 
e Terra (antigo IAP) e do Legislativo Municipal de Imbaú, junto com a comunidade, com a 
finalidade de atender esse objetivo. 

As duas frentes de trabalho foram no sentido de, primeiramente, enquadrar a comu-
nidade enquanto uma ARESUR (Área Especial de Uso Regulamentado), visando, portanto, 
à preservação da Mata de Araucária, modo de vida, organização da produção/criação e 
das práticas tradicionais, conforme Decreto n. 3.446, de 14/08/1997 (PARANÁ, 1997). E 
também, a criação de uma lei municipal reconhecendo os faxinalenses e seus acordos co-
munitários. 

A metodologia adotada se baseou em revisão da literatura pertinente à questão, reu-
niões na comunidade e intercâmbios a outras que encontram-se em uma fase mais adianta-
da de organização. Diversas foram as reuniões realizadas na comunidade, sempre contando 
com número expressivo de moradores. Nesses momentos foram tiradas diversas dúvidas 
sobre legislação e benefícios dos faxinalenses quanto ao processo de reconhecimento. 

O primeiro contato dos faxinalenses dos Betim com outra comunidade ocorreu em 
04 de abril de 2019, quando foi realizada uma visita ao Faxinal Saudade Santa Anita, no muni-
cípio de Turvo – PR. Na comunidade, que é uma ARESUR, os faxinalenses puderam conhecer 
a realidade local e sanar algumas de suas dúvidas. 

Outro momento importante ocorreu no dia 29 de agosto de 2019, onde foi realizada 
uma reunião no Faxinal Charqueada dos Betim que contou com a presença de representantes 

da Associação Puxirão dos Povos Faxinalenses (APF), professores do IFPR Campus 
Telêmaco Borba e Paranaguá, UFPR Setor Litoral e cerca de 40 faxinalenses locais. Nessa 
oportunidade os moradores puderam tirar dúvidas e como resultado concreto foi elabora-
do o abaixo assinado de autorreconhecimento, documento importante visando os objetivos 
propostos. 

No mês de setembro de 2019 foi elaborado o Certificado Ambiental Rural (CAR) da 
área de faxinal, material esse que integra todo arcabouço de documentação para a ARESUR. 
O certificado foi feito por uma empresa que presta serviço para o IAT. 

No dia 19 de outubro de 2019 integrantes da comunidade participaram do 8º Encon-
tro Estadual dos Povos Faxinalenses, no município de Rebouças – PR, oportunidade onde 
os faxinalenses tiveram um panorama sobre a situação atual dos faxinais do Paraná, bem 
como acompanharam debate sobre estratégias futuras. Nesse momento também se realizou 
uma visita guiada ao Faxinal Marmeleiro de Cima, caminhada essa realizada por toda área do 
criadouro comunitário, conhecendo assim outra ARESUR. 

No ano de 2019 as duas frentes de trabalho caminhavam juntas: 1) a busca pelo 
enquadramento enquanto ARESUR, lei em esfera estadual que reconhece o território faxina-
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lense; 2) a criação da lei municipal, que reconhece os faxinalenses que ocupam território no 
município de Imbaú. Essas duas frentes de trabalhos são independentes, e obviamente se 
complementam. 

No que tange ao reconhecimento do Faxinal Charqueada dos Betim enquanto ARE-
SUR, alguns fatores impediram a continuidade do processo, sobretudo relacionados a pan-
demia de COVID – 19, que ainda se encontra presente, e que inviabilizou até o momento o 
processo. 

Já na outra frente de trabalho, na esfera municipal, as questões caminharam. Os 
vereadores municipais de Imbaú, Maristela Pelissaro e David José Antunes Teixeira, foram 
os responsáveis pelo projeto, que se tornou lei municipal, reconhecendo os faxinalenses da 
Charqueada dos Betim, bem como seus acordos comunitários. No dia 11 de dezembro de 
2019 foi realizada a primeira votação do projeto de lei, onde por unanimidade foi aprovado. 
A segunda votação ocorreu no dia 16 de dezembro de 2019, e em 17 de dezembro de 2019 
a Lei Municipal n. 640 foi sancionada e publicada pelo Prefeito Municipal (IMBAÚ, 2019).

2 CONFLITOS ATUAIS 

Sobretudo a partir da década de 1990 tem início um processo acelerado de aquisi-
ção de áreas do Faxinal Charqueada dos Betim, que a princípio ocorre com as terras de plan-
tar e posteriormente do próprio criadouro comunitário. Essas áreas passam a ser destinadas 
para reflorestamento de árvores exóticas e agricultura de produtos destinados à exportação. 

Junto a esse novo uso vem também uma série de problemas socioambientais, como 
o desaparecimento e morte de abelhas, ameaça aos verdureiros, confinamento das famílias, 
impedimento da luz, envenenamento de rios e nascentes (SOUZA, 2013). Esses problemas 
ocorrem sobretudo devido ao monocultivo empreendido no entorno da comunidade, e que 
afeta diretamente os faxinalenses do local. 

Destaca-se também uma nova onda de conflitos que ocorrem logo após a aprovação 
da lei municipal, a partir do início de 2020, sendo esses relacionados ao fechamento das 
áreas de uso comum do criadouro. Essa limitação no uso do território inviabiliza a criação à 
solta de animais, principalmente porcos, e a coleta de plantas medicinais, afetando profun-
damente a territorialidade dos faxinalenses. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal resultado destacado é a aprovação da Lei Municipal n. 640, de 17 de 
dezembro de 2019 (IMBAÚ, 2019), que: 

Dispõe sobre o processo de reconhecimento dos faxinalenses e dos seus Acordos 
Comunitários, que regulamentam a construção e manutenção das cercas e tapumes 
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dos faxinais e proíbem a colocação de fechos em áreas de uso comum, nas locali-
dades que tiverem criador comunitário no sistema Faxinal no Município de IMBAÚ, 
Estado do Paraná, e dá outras providências. 

O enquadramento das comunidades tradicionais perante a legislação visa uma se-
gurança jurídica, além é claro, de poder dar uma maior visibilidade para os faxinalenses. 
Esperamos que em breve o Estado do Paraná dê continuidade em seus trabalhos, para que 
a comunidade também se enquadre enquanto ARESUR, e que com o recebimento do ICMS 
Ecológico possa proporcionar melhorias na comunidade. 

Não se pode deixar de comentar que a pandemia que assola o mundo, e tem poder 
devastador sobre o nosso país, desarticulou o movimento que estava surgindo e dando seus 

primeiros passos. Esperamos que assim que a situação apresente melhoras, a or-
ganização que visa o reconhecimento dos acordos comunitários e luta por melhorias na 
comunidade, possa novamente atuar frente aos conflitos existentes. 
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RESUMO
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ABSTRACT
This experience report is about the collective effort between MAJUP Isabel da Silva (UFPR) and 
the Acampamento Maila Sabrina (MST-PR), during 2019, in order to elaborate a technical feasi-
bility study of sustainable land regularization from the occupied territory by the members of the 
Acampamento. 

Keywords: popular advocacy; university extension project; popular movements; land regulariza-
tion; law and social movements.

INTRODUÇÃO 

No ano de 2019, o Movimento de Assessoria Jurídica Universitária Popular - MAJUP 
Isabel da Silva atuou em conjunto com o Acampamento Maila Sabrina, território organizado 
no contexto do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), localizado nos mu-
nicípios de Ortigueira e Faxinal, no interior do Estado do Paraná. A parceria foi estabelecida 
com o objetivo de produzir estudo a partir da possibilidade de regularização fundiária susten-
tável da área, que foi ocupada pelo movimento popular em 2002 e cuja terra já estava sendo 
elaborada, gerando frutos de acesso à renda desde então. 

O MAJUP trata-se de um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) que existe há 20 anos voltado à comunicação e à assessoria jurídica popular 
(AJP). Nesta perspectiva, abrange a comunicação popular (conforme o sentido dado por Paulo 
Freire5 ao termo, em substituição à noção de extensão), dado o entendimento de que a asses-
soria jurídica deve vir acompanhada de um processo informativo e de diálogo direto com os 
moradores, as comunidades e os movimentos populares. O MAJUP Isabel da Silva visa a atuar 
junto aos assessorados de maneira horizontal e acessível, com o objetivo de que a prática 
seja dialogada com a realidade material em que adentrou e com os coletivos e indivíduos nela 
inseridos. Trata-se de exercer um trabalho junto com as comunidades e movimentos, evitando 
que as atividades possuam uma dinâmica desempenhada “de fora para dentro”. 

O papel que a AJP exerce transborda o da advocacia. O imbricamento entre a luta 
popular e o direito não se dá somente ao nível do processo judicial ou outros procedimentos 
técnico-jurídicos. A AJP possui um potencial pedagógico a ser utilizado a partir da educação 
popular, além de uma contribuição político-organizativa em face de movimentos e comu-
nidades. Assim, as três frentes6 da AJP - técnico-jurídica, pedagógico-popular e político-
-organizativa - se enraízam como oportunidade aos assessores (no caso, universitários) e 
necessidade das comunidades. 

5 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 8. ed. Tradução de Rosisca Darcy de Oliveira. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1985.

6 PAZELLO, Ricardo Prestes. Direito insurgente e movimentos populares: o giro descolonial do poder e a 
crítica marxista ao direito. Curitiba: Programa de Pós-Graduação (Doutorado) em Direito da Universidade 
Federal do Paraná, 2014, p. 440 e seguintes.
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A necessidade das assessorias jurídicas populares carrega consigo uma ambiguidade. 
Costumam ser, de um lado, reivindicadas por conta das demandas técnico-jurídicas que os 
movimentos populares e as comunidades têm de enfrentar. Mas são, de outro lado, a com-
provação de seus próprios limites, na medida em que sua existência se deve ao fato de que 
o direito é elemento crucial na produção da subjetividade jurídica sob as relações sociais do 
modo capitalista de produzir a vida. 

Em nível teórico, a interação com moradores, comunidades e movimentos propicia 
a práxis, sensibilizando e formando os assessores, mas também contribuindo para com as 
classes populares. Do ponto de vista universitário, a pesquisa sedimenta-se na realidade 
concreta e a produção universitária daí decorrente desempenha papel de denúncia das desi-
gualdades e de visibilidade do debate popular. 

No caso do Acampamento do MST Maila Sabrina, a horizontalidade dialógica entre a 
AJP e a comunidade foi facilitada pela compreensão que os envolvidos já tinham dos pontos 
de partida que cada um dos pólos ocupa. Isto ocorre nas situações em que práticas organi-
zativas e de educação popular já estão previamente inseridas no cotidiano dos moradores. 
Os movimentos populares encontram-se em posição avançada, sob esse ponto de vista, e, 
principalmente, possuem destaque os princípios organizativos7 de um movimento como o 
MST na luta popular pela terra. 

A análise da ação integrada do entre o MAJUP Isabel da Silva e o Acampamento Mai-
la Sabrina permite, entrementes, que sejam avaliadas as contribuições da atuação conjunta 
da AJP e dos movimentos populares. 

1 ANÁLISE DA PARCERIA ENTRE O MAJUP ISABEL DA 
SILVA E O ACAMPAMENTO MAILA SABRINA 

A parceria entre o MAJUP e o Acampamento Maila Sabrina foi firmada para a rea-
lização de estudo da viabilidade técnica da regularização fundiária sustentável do territó-
rio ocupado pelo movimento popular. O estudo destinou-se à produção de relatório técni-
co para o processo judicial em que foi judicializado o conflito fundiário entre o movimento 
popular e as pessoas que possuem o título formal de propriedade da fazenda onde, desde 
2002, encontra-se o Acampamento Maila Sabrina. O processo, autuado sob o n. 0000056-
61.2003.8.16.0081, foi proposto pelos proprietários (que nunca habitaram e talvez sequer 
conheçam o território) e nele foi pleiteada a remoção dos acampados a fim de que a posse 
da área fosse devolvida àqueles. 

O estudo de viabilidade foi elaborado no âmbito do projeto de extensão Mapeamentos 
Comunitários em Experiências de R-existência, composto por uma equipe interdisciplinar 
formada pelo MAJUP Isabel da Silva e por mais três coletivos da UFPR, quais sejam: Cen-

7 STÉDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava gente: a trajetória do MST e a luta pela 
terra no Brasil. 3. reimp. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.
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tro de Estudos em Planejamento e Políticas Urbanas (CEPPUR), Coletivo de Estudos sobre 
Conflitos pelo Território e pela Terra (ENCONTTRA) e Escritório Modelo de Arquitetura e Ur-
banismo Caracol (EMAU Caracol). O primeiro e o segundo projetos pertencem ao Setor de 
Tecnologia, enquanto o terceiro projeto pertence ao Setor de Ciências da Terra. 

Foram necessárias diversas etapas para o desenvolvimento do estudo. O cronogra-
ma de atividades do MAJUP Isabel da Silva no decorrer do ano de 2019 incluiu o exame da 
legislação, o levantamento e o exame minucioso da documentação da área e a detalhada 
análise dos autos do processo judicial n. 0000056-61.2003.8.16.0081. Os principais eixos 
do estudo foram: posse e propriedade, dimensão fundiária, questão urbanística, reforma 
agrária, panorama ambiental, administração pública e tributação. 

Tendo em vista a proposta do MAJUP Isabel da Silva de atuar horizontalmente e em 
constante diálogo com os sujeitos inseridos na realidade prática em análise, as atividades de-
sempenhadas ultrapassaram a pesquisa bibliográfica, legislativa e documental. Houve atividade 
de campo no Acampamento Maila Sabrina, na qual se concretizou o contato direto com o solo 
reivindicado, com a coletividade de trabalhadores rurais que obtém seu sustento do manejo 
da mesma terra em que vive e com os projetos daqueles que fizeram do território sua casa e 
objeto de produção da sua vida. Esta atividade proporcionou uma vivência que foi incorporada 
ao relatório técnico elaborado.8 O diálogo com a coordenação do MST foi frequente durante 
todo o processo de produção do relatório, o que possibilitou que o grupo de trabalho obtivesse 
constantemente informações sobre o conflito e sobre a situação do Acampamento. 

Com o intuito de estabelecer uma visão da totalidade do conflito, dos seus atores e 
do território - que ultrapassam as partes e a descrição forjada no processo judicial -, além 
das reuniões quinzenais internas do MAJUP Isabel da Silva, foram realizados encontros men-
sais com os demais coletivos que fizeram parte da produção do relatório. 

Durante os meses de 2019, foi sendo concretizado o referido relatório técnico, pas-
sando por suas fases e pormenores na tentativa de abranger as dimensões social e fundiária 
do conflito traduzido ao Judiciário. Em outras palavras, o MAJUP Isabel da Silva esteve, a 
todo o momento, comprometido em compreender e em expressar com a maior fidelidade 
possível de que maneira tal conflito é vivido pelos atores sociais que não são vistos nem 
ouvidos diretamente na disputa judicial e foram submetidos ao papel de suposta mediação 
pelo Estado. Interessante notar, ainda, que esta atuação conjunta resultou também em uma 
pesquisa de mestrado9 por parte de uma das integrantes do projeto universitário de AJP, bem 
como oportunizou a continuidade da articulação entre os coletivos de pesquisa e extensão 
anteriormente mencionados, o que permite a manutenção da parceria entre universidade e 
movimentos populares. 

8 CALIXTO, Carolina Alexandre; HUK, Júlia Paulino; MENEZES, Giovanna Maria Casais; NEUWIRTH, 
Silvana Correa; PAZELLO, Ricardo Prestes; PONTES, Daniele Regina; PRADO, Ana Beatriz Castro do; 
TOVARNITCHI, Nicole da. Estudo de Viabilidade no Acampamento Maila Sabrina – Processo n. 
0000056-61.2003.8.16.0081. No prelo.

9 CALIXTO, Carolina Alexandre. Fazenda brasileira x acampamento Maila Sabrina: entre a invisibilização 
e a estereotipia a partir de uma inspiração etnográfica dos autos. No prelo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de produção do relatório proporcionou valiosos aprendizados ao MAJUP 
Isabel da Silva sob o ponto de vista coletivo, tanto pela inovação nas suas experiências 
quanto pelo estabelecimento de um contato tão próximo com o movimento popular. A opor-
tunidade de escutar as demandas do movimento e observar a situação do conflito territorial 
de um local privilegiado, próximo à realidade material, proporcionou ao MAJUP Isabel da 
Silva uma visão crítica da situação e em dialeticidade com a teoria. Este olhar não é possível 
exclusivamente a partir do interior da universidade, mas pode ser propiciado pela comunica-
ção/extensão universitária comprometida com as classes populares. 

A construção do estudo de viabilidade não atendeu somente às demandas trazidas 
ao MAJUP Isabel da Silva, mas possibilitou uma troca de saberes, de escuta e de fala, resul-
tando em aprendizados mútuos e tendo sido crucial para completar a “volta”1=10 que o proje-
to de extensão e comunicação universitária tem como objetivo e diretriz. Assim, a atividade 
do MAJUP Isabel da Silva cumpriu o que o projeto se propôs a fazer desde o início: romper 
com a barreira dos muros da universidade e estabelecer um diálogo direto e horizontal com 
o movimento popular 

Por meio da interdisciplinaridade oportunizada pela articulação entre professores e 
estudantes cuja análise se dá a partir de diferentes perspectivas - entre elas, a partir do 
direito, a partir da geografia e a partir da arquitetura e urbanismo -, foi possível realizar uma 
troca de saberes extremamente importante e louvável no âmbito do MAJUP Isabel da Silva, 
o que é um dos pilares da AJP. No contexto de conflitos sociais territoriais, colocar-se como 
uma ponte entre a teoria e a prática é essencial para que as várias camadas do conflito e 
os diversos agentes envolvidos possam ser revelados. Apenas a partir desta totalidade é 
possível compreender integralmente o confronto, que vai para além da normatividade, da 
análise separada por disciplinas e da visualização do território em desconexão com a comu-
nidade e com o seu modo de produção da vida. O caso do Acampamento Maila Sabrina, por 
estar inserido em um conflito territorial rural, ofereceu extrema contribuição nesse sentido, 
pois o solo em que seus militantes vivem é o mesmo em que produzem a vida por meio da 
agricultura. 

Hastear a proposta da práxis e da totalidade é uma das bandeiras do projeto, revelan-
do-se também como seu principal desafio. A parceria com o Acampamento Maila Sabrina foi 
uma experiência que apontou para tais elementos propositivos, possibilitando uma reflexão 
sobre a possibilidade da transformação das condições reais da vida dos acampados, mas 
também dos universitários. 

10 FALS BORDA, Orlando. “Aspectos teóricos da pesquisa participante: considerações sobre o significado 
e o papel da ciência na participação popular”. Em: BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Pesquisa 
participante. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 42-62.
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RESUMO 
A exploração do ouro, o incentivo do Governo Federal para a legalização de garimpos e o relaxa-
mento de órgãos de fiscalização geram conflitos entre a atividade econômica desenfreada e os 
direitos fundamentais dos povos tradicionais. O crescimento frenético da prática garimpeira leva 
comunidades indígenas a vulnerabilidades de alta periculosidade, causadas principalmente pelo 
beneficiamento do ouro: trata-se da exposição ao mercúrio. Nessa senda, o presente artigo tem 
como objetivo expor os malefícios e perigos do uso do metal nessa prática, principalmente no que 
concerne à saúde desses povos, além de colocar em evidência as negligências e retrocessos das 
atuais instituições perante aos compromissos assumidos historicamente. Pretende-se apresentar 
novas formas de se pensar no meio ambiente, estas, dissociadas do pensamento antropocentris-
ta. A metodologia é disciplinada a partir de uma pesquisa exploratória e estudo de caso concreto. 
Para isso, foram utilizadas notícias, teses, artigos, livros e textos normativos, dentre outros ma-
teriais que possibilitaram a coleta dessas informações. Por fim, fica nítido que apenas a crimi-
nalização de condutas lesivas ao meio ambiente, apesar de auxiliar no processo de preservação 
da natureza, não é suficiente por si só para desentranhar a concepção antropocêntrica do Direito, 
mas, de forma conjunta ao fortalecimento de novos valores ecológicos, estes que, por sua vez, 
ligados ao Bem Viver, resgatariam interesses sociais e coletivos agregados ao destino comum da 
humanidade e do planeta.

Palavras-chave: garimpo ilegal; mercúrio; neoextrativismo; direito ambiental-indigenista; povo 
Munduruku.
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ABSTRACT
The exploitation of gold, the incentive of the Federal Government for the legalization of mining and 
the relaxation of inspection bodies generates conflicts between unrestrained economic activity 
and the fundamental rights of traditional folks. The frantic growth of the gold mining practice leads 
indigenous communities to highly dangerous vulnerabilities, caused mainly by the processing of 
gold: it is the exposure to mercury. Along this path, the present article aims to expose the harms 
and dangers of the use of metal in this practice, especially with regard to the health of these 
peoples, in addition to highlighting the neglect and setbacks of current institutions in the face 
of historically assumed commitments. It is intended to present new ways of thinking about the 
environment, these, dissociated from anthropocentrist thinking. The methodology is disciplined 
from exploratory research and a concrete case study. For this, news, theses, articles, books and 
normative texts were used, among other materials that enabled the collection of this information. 
Finally, it is clear that only the criminalization of conducts harmful to the environment, despite 
helping in the process of preserving nature, is not sufficient in itself to unravel the anthropocentric 
conception of Law, but, together with the strengthening of new values ecological, which, in turn, 
linked to Bem Viver, would rescue social and collective interests added to the common destiny of 
humanity and the planet.

Keywords: llegal mining; mercury; neoextractivism; environmental-indigenous law; Munduruku 
people.

INTRODUÇÃO 

De acordo com a Conservation International, ONG que classifica países com base nas 
suas riquezas ambientais, culturais e étnicas, o Brasil é qualificado como um país megadiverso. 
Dessa forma, as terras brasileiras chamam atenção por sua riqueza, sobretudo, de minerais 
na região amazônica, o que favorece um cenário de sofrimento incessante às comunidades 
tradicionais devido ao extrativismo sem limites, presente desde o período colonial.

É importante salientar que estão previstas no ordenamento jurídico brasileiro: a ne-
cessidade de estudos de impacto ambiental antes de se instalar obra ou atividade poten-
cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente e a obrigatoriedade de 
recuperação do ecossistema degradado, por meio de acordo com solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, conforme disposto no art. 225 da Constituição Federal. No 
entanto, a realidade se distancia dessas previsões, uma vez que se abre espaço para o 
garimpo ilegal. 

Essa atividade, além de causar desequilíbrio na conexão dos povos tradicionais com 
o meio ambiente, uma vez que há desmatamento, erosão do solo, perda da mata ciliar, 
contaminação da terra e lençol freático – e consequentemente contaminação dos alimentos 
consumidos pela população –, também deixa um enorme rastro de degradação social quan-
do finda seus trabalhos (ROCHA; PORTO, 2020).

A forma de beneficiamento mais comum no garimpo também é a que mais causa 
impactos ambientais: trata-se da utilização de mercúrio, bastante frequente na extração do 
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ouro e visa à amalgamação do minério para obter o produto desejado. Quando há a contami-
nação da comunidade por esse metal, inúmeros danos são causados nos indivíduos, como, 
por exemplo: diminuição do campo visual, perda de sensibilidade na pele, problemas de 
equilíbrio e de coordenação motora (FIOCRUZ; WWF-BRASIL, 2020).

O foco da discussão passa por compromissos historicamente firmados, como os 
direitos assegurados e provindos da Constituição Federal, além da assinatura de Conven-
ções Internacionais, como a Convenção de Minamata, os quais buscam proteger a saúde 
humana e o meio ambiente das emissões e liberações antropogênicas de mercúrio e seus 
compostos. Nesse sentido, alinha-se o debate ao caso concreto dos indígenas Munduruku 
da Terra Indígena Sawré Muybu, que estão expostos ao mercúrio desde a descoberta de ouro 
na região amazônica, e se tenta buscar novas maneiras de combater as constantes violações 
de direitos humanos dos povos tradicionais e do meio ambiente como um todo. 

1 PANORAMA HISTÓRICO E CULTURAL DO POVO MUN-
DURUKU

“Somos a natureza, os peixes, a mãe dos peixes, a mangueira, o açaizeiro, o buritizeiro, 
a caça, o beija-flor, o macaco e todos os outros seres dos rios e da floresta” (MUNDURUKU, 
2016, online). A afirmação foi extraída do documento final da Assembleia Geral da Nação 
Munduruku de 2016 e demonstra a profunda ligação dos Wuy jugu3 com a natureza ao seu 
redor. As declarações foram endereçadas ao povo brasileiro e ao Governo do Brasil e, dentre 
as reivindicações, estavam: demarcação de terras indígenas, interrupção nas construções de 
usinas hidrelétricas na região e fortalecimento da educação e saúde indígena. A luta por direi-
tos é algo ancestral nessa comunidade devido às constantes violações que ocorrem desde o 
período colonial. Para entender o quanto é importante preservar o povo e a cultura Munduruku 
dos frequentes ataques, seja por meio de agressões ao meio ambiente ou invasões de terras, 
faz-se necessário conhecer a história e o contexto em que estão inseridos.

Os Munduruku foram por muitos anos associados à guerra devido ao seu passado 
de conflitos com outras tribos e colonizadores. Eram chamados de “Caçadores de Cabeça”, 
pois tinham o hábito de exibir como troféu a cabeça dos seus inimigos. Além de ser uma 
forma de prestígio e orgulho, acreditavam que as cabeças poderiam trazer abundância de 
animais silvestres aos caçadores da tribo (MURPHY, R.; MURPHY, Y, 1954). Dominaram o 
Vale dos Tapajós desde o final do século XVIII, motivo pelo qual a região ficou conhecida 
como Mundurukânia. As primeiras hostilidades foram registradas já no período colonial, 
por meio das expedições e tropas de resgate, formas encontradas pelos portugueses para 
retaliar a resistência Munduruku. Posteriormente, foram inseridos nas missões promovidas 
pela Igreja Católica e na exploração das chamadas drogas do sertão. No período imperial, so-
freram brutal violência do Estado durante a Cabanagem, cuja política punitivista tinha como 

3 Autodeterminação do povo Munduruku, conforme menciona RAMOS (2003). 
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objetivo expropriar o território Munduruku para possibilitar a exploração de suas riquezas. As 
invasões de terras, o aproveitamento abusivo e barato da mão de obra indígena e o avanço 
do desmatamento são algumas das características que marcaram os Ciclos da Borracha, no 
final do século XIX e primeira metade do século XX, e a descoberta de ouro na região Amazô-
nica, após a década de cinquenta. Esses são exemplos das transformações que impactaram 
fortemente o povo, o território e a cultura dos indígenas.

Segundo o ancião, como consequência do ato de agressão gratuita dos pariwat4 à 
‘mãe do lugar’, ela se vingou sobre os Munduruku, disseminando febres e obrigan-
do-os a mudar o local da aldeia. Conta também que apenas após o ritual xamânico 
os curadores pajés conseguiram “fechar a mãe da sezão” que “estava com raiva”, 
mas que já era tarde e que o “prejuízo já havia sido feito” (SCOPEL, D.; SCOPEL, R.; 
LANGDON, 2018, p. 99-100).

Estima-se que a população Munduruku compreenda mais de 13 mil indivíduos 
(GREENPEACE, 2019) espalhados pelos estados do Amazonas, Mato Grosso e Pará, sendo o 
último com a maior concentração dos indígenas, pois é onde está localizada a Terra Indígena 
Munduruku. Ainda que cada uma dessas terras tenha suas particularidades locais e situações 
socioculturais específicas, faz-se necessário destacar que os Munduruku se identificam como 
um só povo. Tradicionalmente viviam na região denominada “campos dos Tapajós”, uma lo-
calidade de savana no interior da Floresta Amazônica, porém, devido às invasões de terras 
ocorridas ao longo de sua história, foram forçados a migrar gradualmente para as áreas de 
florestas e beiras de rios navegáveis, onde hoje estão majoritariamente localizados. A cultura 
Munduruku é marcada por uma ligação inseparável com o meio ambiente, animais, rios, plan-
tas, elementos da natureza e seres espirituais, pois acreditam que todos têm vida e devem ser 
preservados. Os indígenas dispõem de um conhecimento vasto de atividades de autoatenção5, 
como rituais de cura, iniciação xamânica, dietas, massagens, chás, banhos, além da utilização 
de saberes biomédicos (SCOPEL, D.; SCOPEL, R.; LANGDON, 2018). Atualmente, a guerra 
contemporânea dos Mundurukus é para garantir a integridade do seu próprio povo e território, 
constantemente ameaçados por atividades ilegais de garimpo, desmatamento e projetos de 
construção de hidrovias e usinas hidrelétricas (RAMOS, 2003). 

O homem não está destruindo somente a natureza, está destruindo a sua própria na-
tureza humana, isso eles não entendem, estão destruindo a si mesmo. É por isso que 
vemos os desastres acontecerem na vida do planeta, vemos mudanças climáticas, 
enchentes, secas, e muitas outras misérias no mundo (MUNDURUKU, 2013, online).

4  “[...] termo Munduruku com designação correspondente a inimigo, atribuído aos ‘brancos’ colonizadores 
e invasores do território” (SCOPEL, D.; SCOPEL, R.; LANGDON, 2018). 

5 Segundo MENÉNDEZ (2005, p. 57 apud SCOPEL, D.; SCOPEL, R.; LANGDON, 2018, p. 92), “a 
autoatenção, lato sensu, pode ser definida abrangendo todas as atividades necessárias à [...] reprodução 
biossocial dos sujeitos [...] que são utilizadas a partir de objetivos e normas estabelecidos pela própria 
cultura do grupo”.
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2 IMPACTOS DA MINERAÇÃO ILEGAL NO TERRITÓRIO 
MUNDURUKU

A principal ameaça à sobrevivência do povo Munduruku é o garimpo ilegal. São mais 
de setenta anos de exploração e invasão de terras em busca de metais preciosos. De acordo 
com Rocha e Porto (2020), essas atividades costumam durar ciclos que resistem até o 
esgotamento dos minérios a serem extraídos, deixando um rastro de degradação socioam-
biental após o fim dos trabalhos. Dentre os impactos, pode-se citar: desmatamento, erosão 
do solo, perda da mata ciliar, emissão de particulados para a atmosfera, contaminação da 
terra e do lençol freático. A etapa de beneficiamento mineral é uma das mais danosas ao 
meio ambiente, pois gera grande parte dos resíduos que, se não forem tratados, podem 
contaminar irregularmente o ecossistema. O beneficiamento por meio de insumos químicos, 
em especial o mercúrio, é bastante utilizado nos garimpos de ouro e visa à amalgamação 
do minério para obter o produto desejado. Essa é a forma de beneficiamento com a maior 
geração de impactos ambientais, pois “[...] os rejeitos, em muitos casos, são ricos em 
substâncias tóxicas que podem levar à contaminação da água, do solo, do ar, da fauna, flora 
e população” (BOMFIM, 2017, p. 20). 

Após sua liberação no ambiente, o mercúrio sofre diversas transformações químicas 
e é incorporado na cadeia alimentar, atingindo assim os seres humanos e podendo 
causar além de problemas neurológicos sensitivos e motores, outras enfermidades 
graves (FIOCRUZ; WWF-BRASIL, 2020, online).

Após anos de garimpagem ilegal e, consequentemente, de despejo de mercúrio nos 
rios que servem de subsistência aos indígenas, as consequências começaram a ficar in-
sustentáveis para o povo Munduruku. Alertas sobre uma possível contaminação pelo metal 
já foram emitidos nos estudos anteriores realizados por Brabo et al. (1999) e Santos et al. 
(2002). Dessarte, lideranças solicitaram um estudo à Fiocruz sobre a contaminação nas 
aldeias por Hg proveniente do garimpo. A pesquisa, em parceria com a ONG WWF-Brasil, foi 
realizada nos habitantes de três aldeias da Terra Indígena Sawré Muybu, localizada no médio 
rio Tapajós, nos municípios paraenses de Itaituba e Trairão. A conclusão foi que a população 
amazônica está exposta cronicamente ao mercúrio. Foram capturados peixes de 18 espécies 
distintas na região e todos estavam contaminados. Segundo entrevistas realizadas, 96% dos 
indivíduos que ali residem consomem pescados regularmente. Os achados indicam segura-
mente que os indígenas ingerem uma quantidade de mercúrio muito acima do limite seguro 
estabelecido por agências de saúde. A afirmação é embasada pelos resultados dos testes, 
que indicavam a presença do metal nas amostras de cabelo de todos os participantes da 
pesquisa. Destes, 57,9% apresentaram níveis acima do recomendado internacionalmente. 
Mais preocupante é a situação das crianças, cuja concentração elevada está presente em 
40% delas, pois a contaminação pode afetar diretamente o Sistema Nervoso Central daque-
les que têm menos de cinco anos. “Em outras palavras, uma geração inteira de pessoas 
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que vive na Amazônia pode ter seu futuro gravemente ameaçado, caso nada seja feito pelas 
autoridades” (FIOCRUZ; WWF-BRASIL, online). A pesquisa recomendou a interrupção ime-
diata das atividades garimpeiras e a completa desocupação das terras indígenas afetadas 
pela mineração ilegal. 

A realidade dos Munduruku da Terra Indígena Sawré Muybu tende a se agravar caso 
a política anti ambiental brasileira continue desrespeitando os limites naturais e os povos na-
tivos. O atual Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que já foi condenado por favorecer 
mineradoras quando era secretário no estado de São Paulo, defende publicamente os avanços 
catastróficos do garimpo ilegal. Em fevereiro de 2020, o Presidente da República apresentou ao 
Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 191, cujo texto busca legalizar a mineração e o garimpo 
nas terras indígenas, derrubando o poder de veto desses povos, cabendo-lhes apenas a oitiva 
nos processos de homologação da exploração dos seus territórios. A autorização caberia ex-
clusivamente ao Congresso Nacional. Dentre as peculiaridades da proposta, tem-se o art. 37, 
§6º, que diz: caso os legisladores não deliberem sobre os pedidos de autorização no prazo de 
quatro anos, estes serão considerados aprovados. A proposta ainda autoriza a execução pro-
visória das atividades exploradoras nas terras indígenas enquanto o Poder Legislativo discute 
o tema. O projeto, além de violar o texto constitucional, especialmente no art. 231, também 
vai de encontro aos diversos dispositivos da Convenção n. 169 da OIT Sobre Povos Indígenas 
e Tribais, cujo texto foi sancionado pelo Congresso Nacional em 2002. O PL 191 aguarda a 
criação de Comissão Temporária pela Mesa da Câmara dos Deputados. 

Vale ressaltar que a mineração faz parte de um enorme projeto extrativista, no qual es-
tão presentes inúmeros investimentos de grandes empresas nacionais e estrangeiras. O setor 
responde por 4% do PIB brasileiro, além de ser responsável por 20% das exportações nacio-
nais, segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (2018 apud APIB; AMAZON WATCH, 2020). 
Nesse paradigma, os indígenas são vistos como empecilhos aos avanços econômicos e, por 
conta disso, têm suas terras degradadas, invadidas e ocupadas. De acordo com o levanta-
mento feito pela Associação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) em parceria com a Amazon 
Watch (2020), a Vale do Rio Doce e a Anglo American são duas das principais empresas 
interessadas em explorar as terras indígenas do povo Wuy jugu, sendo a mineradora brasileira 
responsável por 57 dos 130 requerimentos de mineração conflitantes com a Terra Indígena 
Munduruku. Segundo a liderança entrevistada durante o levantamento, Alessandra Munduruku, 

A mineração está trazendo impactos muito grandes. Ela gera água suja para a gente 
beber, nossos peixes ficam contaminados, deixando só destruição. E os culpados são 
os países que estão comprando ferro, ouro, soja. Hoje temos um governo que está 
incentivando invadir nossos territórios. E os países que têm interesse em explorar a 
Amazônia têm sangue indígena em suas mãos. Essas grandes empresas chegam aos 
municípios e falam coisas boas, que vão colocar água e escola para nós, mas é tudo 
mentira. Depois que entram, eles começam a massacrar os direitos dos povos, tanto 
indígenas, quanto ribeirinhos (APIB; AMAZON WATCH, 2020, p. 21).
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Além dos inúmeros impactos ao meio ambiente e à saúde da população, o garimpo 
também traz consigo uma série de problemas sociais que antes não eram tão frequentes 
ou que, pelo menos, estavam distantes da vida dos povos que residem na Terra Indígena 
Sawré Muybu. Trata-se de impactos socioambientais diretos e indiretos que causam pre-
juízos à economia local, à segurança alimentar, à saúde das pessoas e ao modo de vida 
tradicional (FIOCRUZ; WWF-BRASIL, 2020). Toda uma cadeia de extração, produção e lo-
comoção é criada junto com o garimpo. Ampliam-se as áreas de indústria, energia elétrica, 
infraestrutura, transporte etc. Essas grandes transformações acabam trazendo consigo uma 
rede de conflitos que vulnerabiliza as comunidades locais, acelerando alguns processos de 
marginalização. Surgem figuras que acabam se aproximando das aldeias: prostíbulos, crime 
organizado, comércio ilegal de ouro, tráfico de drogas e armas (MPF, 2020). Tudo isso mos-
tra o quão abrangente pode se tornar o garimpo, algo que preocupa as lideranças indígenas. 

3 A NOCIVIDADE DO MERCÚRIO E SUAS CONSEQUÊN-
CIAS AO POVO MUNDURUKU

Conjugando as perspectivas do contexto Munduruku e as violações que perpassam 
naquela região, passa-se a explicar a nocividade do mercúrio e suas consequências no am-
biente e nos seres humanos que são expostos a essa substância. Primeiramente, faz-se 
necessário lembrar que, desde a década de 80, o garimpo de ouro, principalmente da região 
amazônica, é um dos principais compradores de mercúrio no Brasil (LACERDA, 1997). Esti-
ma-se que os números sejam subdimensionados, uma vez que o mercúrio, apesar de ter sua 
venda controlada no País, chega em toneladas de forma ilegal aos garimpos todos os anos. 
Isso quando não é vendido por empresas que operam irregularmente. Dessa forma, o garim-
po torna-se o responsável direto pela maior emissão desse poluente para o meio ambiente. 

O mercúrio é utilizado na separação de partículas finas de ouro através da amalgama-
ção e posterior separação gravimétrica. O amalgama separado é queimado, geralmen-
te a céu aberto, liberando grandes quantidades de mercúrio para a atmosfera. Durante 
o processo, quantidades variáveis de mercúrio são perdidas na forma metálica para 
rios e solos, e rejeitos contaminados são deixados a céu aberto na maioria dos sítios 
de garimpo (LACERDA, 1997, online).

O mercúrio é considerado o elemento de maior potencial tóxico e o único que sofre 
biomagnificação ao longo da cadeia trófica. Também passa pelo processo de organifica-
ção, quando atinge sua forma mais tóxica (metilmercúrio) no sistema aquático (SIQUEIRA, 
2005). Após a biomagnificação, aumenta-se a concentração de Hg nos organismos vivos. O 
metal entra na cadeia alimentar e passa a se acumular no nível trófico mais elevado (MER-
ÇON; LIMA, 2011). No caso da comunidade tradicional Munduruku da Terra Indígena Sawré 
Muybu, cuja principal fonte proteica advém da pesca, os indígenas se contaminam ao ingerir 
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alimentos com grande quantidade de mercúrio, e por estarem no topo da cadeia alimentar 
daquele local, são, consequentemente, os mais impactados, o que ocasiona grandes quan-
tidades do metal em seus corpos.

Ao sofrer organificação, o mercúrio se transforma em metilmercúrio que, por sua 
vez, é responsável por efeitos nocivos à saúde humana, causando danos como: alterações 
na marcha, problemas de equilíbrio e de coordenação motora, diminuição do campo visual 
e perda de sensibilidade na pele. Em se tratando de gestantes, a contaminação é mais 
impactante, uma vez que a membrana placentária é lipofílica e o metilmercúrio é liposso-
lúvel. Em decorrência disso, penetra facilmente na membrana placentária e também na 
barreira hematoencefálica do feto, tendendo a se acumular no tecido nervoso central e 
periférico (SÁVIA; PÉREZ, 2021). Tal processo pode causar danos irreversíveis, incluindo 
perda de audição, déficit cognitivo, retardo no desenvolvimento e malformação congênita 
em crianças expostas durante o período intrauterino (CASTILHOS et al., 2015). Sintomas 
parecidos foram encontrados em uma criança Munduruku contaminada com alta concen-
tração de mercúrio: verificou-se problemas nos componentes da linguagem, teste motor 
fino, teste motor grosso e no quesito pessoal-social, tinha Paralisia Cerebral (FIOCRUZ; 
WWF-BRASIL, 2020).

4 A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO ORDENAMENTO JURÍ-
DICO BRASILEIRO

Conforme exposto anteriormente, é nítida a periculosidade da ação de garimpos ile-
gais na comunidade Munduruku. O descaso do Poder Público no que concerne ao controle, 
fiscalização e gerenciamento da exploração minerária e os danos socioambientais causados 
pelas atividades exploradoras resultam em comunidades, animais, florestas e rios doentes. 

Em se tratando de compromissos com a preservação do meio ambiente e uso do 
mercúrio, cabe mencionar que 140 países aprovaram, em 2013, o texto final da Convenção 
de Minamata6, a qual o Brasil também é signatário. A convenção objetiva proteger a saúde 
humana e o meio ambiente das emissões e liberações antropogênicas de mercúrio e com-
postos de mercúrio, ao passo que se estabelece um conjunto de medidas para atingir esse 
objetivo. Entretanto, no território brasileiro poucas são as medidas efetivas para resolver a 
problemática dos garimpos ilegais, que representa nítida urgência sanitária, sobretudo na 
região de terras indígenas, uma vez que o número de garimpeiros aumenta cada vez mais, 
juntamente com os dados de poluição e contaminação das pessoas.

6 A convenção é assim chamada, pois em 1956 ocorreu o Desastre de Minamata, no Japão: a indústria 
química, Chisso, despejou diversos cristais de mercúrio orgânico em um rio que deságua no mar. Como 
a principal fonte proteica era o consumo de peixes e a fauna marinha já estava contaminada, culminou-
se na biomagnificação do mercúrio, contaminando a população do local. Nesse sentido, ocorreu um 
envenenamento em massa por mercúrio, o que desencadeou a síndrome neurológica conhecida por 
Doença de Minamata, responsável pela morte e invalidez de diversas pessoas (GEORGE, 2001).
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Ao analisar a Constituição Federal de 1988, percebe-se a contemplação de direitos 
no que se refere aos povos tradicionais, conforme o que alude o art. 231: “são reconhecidos 
aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupa, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar seus bens” (BRASIL, 1988, online). Também é perceptível o direito 
de terceira dimensão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, galgado no art. 225: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: [...]

IV – Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou de atividade potencialmente 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade; [...]

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na 
forma da lei (BRASIL, 1988, online).

No entanto, a realidade se perde desse viés, pois, diante de tais situações abordadas 
nesse trabalho, os indígenas Munduruku têm os seus direitos sociais amplamente violados, 
em especial o de viver em um ambiente sadio, seguro e ecologicamente equilibrado. Nesse 
sentido, recorre-se aos ditos de Sarlet e Fensterseifer (2020), que expõem que o Direito 
precisa atuar não apenas como mecanismo capaz de integrar os novos valores morais e 
éticos de natureza ecológica ascendentes no âmbito social, mas também como prognose 
que vislumbra assegurar a proteção da vida, da dignidade e dos direitos fundamentais no 
plano temporal futuro.

Isso implica “realocar” o lugar da Natureza no Direito. Essa virada jurídica, a nos-
so ver, envolve necessariamente a reconfiguração completa da nossa relação com 
o Planeta Terra em todos os planos e, em particular, o reconhecimento de um novo 
status jurídico não apenas em favor dos animais não humanos, mas da Natureza 
como um todo e dos seus elementos (rios, florestas, paisagens etc.). Isso envolve 
uma profunda ruptura (ou “revolução”) com a tradição jurídica moderna, simbolizada, 
no plano constitucional, pela defesa de uma Constituição Ecológica e de um Direito 
Ecológico alicerçados num novo paradigma jurídico ecocêntrico, apto a reconhecer o 
valor intrínseco inerente à Natureza no seu conjunto (elementos bióticos e abióticos) 
(SARLET; FENSTERSEIFER, 2020, p. 59).

Dessa forma, Sarlet e Fensterseifer (2020) acreditam ainda, que passos já foram 
dados em relação à “queda do muro antropocêntrico”, justamente por intermédio da norma 
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constitucional de deveres de proteção, como o art. 225 – esta que, por sua vez, caracteriza 
uma proteção jurídica de natureza objetiva dos bens em questão, e também aos particulares 
- sob a forma de deveres fundamentais de proteção do meio ambiente. Com isso, fica crista-
lino o dever do Poder Público de intervir quando identificado algum antijurídico em detrimento 
do direito tutelado no referido artigo.

Outras proteções que merecem ser citadas nesse contexto são, em primeiro ponto, 
a Lei n° 6.938/81, a qual instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que con-
textualiza os mecanismos de formulação e aplicação dentre seus diversos princípios: “ação 
governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como 
um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo” (BRASIL, 1981, online). Em segundo lugar, a Lei n° 7.347/85, que alude sobre a 
competência do Ministério Público para propositura de Ação Civil Pública de responsabilida-
de, uma vez constatados danos causados ao meio ambiente. Por fim, a Lei n° 9.605/98, que 
tipificou e estipulou penas à condutas criminosas contra o meio ambiente.

A criminalização de condutas lesivas ao meio ambiente, por certo, não é suficiente por 
si só para romper com a concepção antropocêntrica do Direito em prol de uma visão 
ecocêntrica – como defendida, por exemplo, pela “Ecologia Profunda” de Arne Naess 
e pela ética da responsabilidade de Hans Jonas, esta última tratada no tópico anterior 
–, mas já simboliza, em alguma medida, o movimento progressivo de pequenas rup-
turas na tradição jurídica antropocêntrica (SARLET; FENSTERSEIFER, 2020, p. 59).

5 A TUTELA JURISDICIONAL GARANTIDORA DOS DI-
REITOS INDÍGENAS E AS NOVAS FORMAS DE INTERA-
ÇÃO COM O ECOSSISTEMA

Apesar das constantes agressões aos indígenas e ao ecossistema, observa-se uma 
postura de proteção a tais garantias nos Tribunais Superiores e no Supremo Tribunal Federal. 
Atribui-se ao Poder Judiciário um verdadeiro papel de garantidor da ordem constitucional 
frente às ameaças provenientes dos outros poderes. Na ADPF 709, protocolada no STF em 
julho de 2020, o ministro Luís Roberto Barroso determinou que o governo federal adotasse 
uma série de medidas para evitar a proliferação da COVID-19 nas populações indígenas. Em 
fevereiro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes deferiu a Medida Cautelar na ADI 6.672 
para sustar os efeitos da Lei Estadual 1.453/2021 de Roraima que, dentre seus dispositivos, 
permitia a utilização de mercúrio nas atividades garimpeiras. No entendimento do relator, é 
dever do Poder Público estatal garantir a proteção integral do meio ambiente, especialmente 
para as gerações futuras, devendo garantir a égide legislativa interna e a adesão aos tratados 
internacionais. No ano de 2019, a decisão do STJ no REsp 1.797.175/SP foi considerada 
um dos marcos históricos do Direito Ambiental brasileiro, pois “reconheceu a dignidade e 
atribuiu direitos aos animais não humanos e à Natureza em si” (SARLET; FENSTERSEIFER, 
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2020, p. 566). De acordo com o ministro Og Fernandes, relator do recurso especial, “é ne-
cessário repensar uma nova racionalidade – distinta da lógica hegemonicamente traçada e 
reproduzida nas instâncias ordinárias –, de maneira que se possa impulsionar o Estado e a 
Sociedade a pensarem de forma distinta dos padrões jurídicos postos” (STJ, 2019, online).

Essa nova lógica, distinta do modelo hegemônico de produção, começou a se for-
talecer na América Latina a partir do neoconstitucionalismo e de reformas institucionais e 
sociais que passaram a reconhecer com respeito e dignidade os povos tradicionais e o meio 
ambiente. O rompimento com a lógica elitista e colonial de exploração traçou um novo marco 
de referência para a sociedade de países como Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Con-
forme explicam Poli e Hazan (2015), a natureza/Pachamama ganhou titularidade de direitos, 
tendo como base a perspectiva indígena da não dissociação entre o ser humano e a natureza. 
Nesse sentido, depara-se com “novos valores ecológicos que alimentam as relações sociais 
contemporâneas e que reclamam uma nova concepção ética, ou, o que talvez seja mais 
correto, a redescoberta de uma ética de respeito à vida” (SARLET; FENSTERSEIFER, 2017, 
p. 91). Tais valores estão intrinsecamente ligados ao Sumak Kawsay (Bem Viver)7, que visa 
o resgate de interesses sociais e coletivos agregados ao destino comum da humanidade e 
do planeta, utilizando de princípios como solidariedade, diversidade, igualdade, liberdade e 
participação (POLI; HAZAN, 2015). 

A educação tem um papel fundamental para a transformação de paradigmas e imagi-
nários sobre o desenvolvimento e a natureza, promovendo uma rearticulação com os 
saberes e crenças dos povos tradicionais e, a partir disto, possibilitando o combate à 
desigualdade, exclusão e dominação, por meio da construção de um estado plurina-
cional (CÂMARA; FERNANDES, 2018, p. 224).

Poli e Hazan (2015) ensinam que a sociedade contemporânea é multifacetada, di-
nâmica e plural, o que acarreta no surgimento de diversos desafios para o direito no que diz 
respeito à tutela de direitos dentro de uma população tão heterogênea. Contudo, as novas 
perspectivas hermenêuticas trazidas pelo direito constitucional são um caminho a ser segui-
do na busca de projetos constitucionais mais abrangentes e inclusivos. É o que se chama 
de neoconstitucionalismo. As novas perspectivas que vêm sendo implementadas nos países 
latino-americanos são verdadeiras rupturas com o modelo europeu de se pensar o Estado e 
o Direito. Tais instrumentos são buscados para refundar as instituições políticas com base 
nos interesses peculiares de cada região, fazendo, assim, com que a parte da população 
que tradicionalmente era excluída das decisões políticas passe a ser integrada nos principais 
círculos dos debates democráticos. 

7 “A noção de Sumak Kawsay objetiva tornar a própria sociedade responsável e consciente pela maneira 
que cria e recria suas condições de existência. Busca a implementação de uma lógica pautada pela ética 
da alteridade, na qual as situações particulares não podem ser consideradas isoladas e dissociadas, 
pretendendo imiscuir a ideia de que constituem o interesse geral. O bem-estar de uma pessoa não se 
constrói sobrepondo-se ao dos demais, mas, sim, pelo respeito aos outros”. (POLI; HAZAN, 2015, p. 220).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que seja urgente e de relevante interesse público a retirada dos garimpos ile-
gais das terras Munduruku, a monitoração dos níveis de mercúrio na população e a des-
continuidade do uso do metal na mineração, faz-se necessário ir além dessas perspectivas: 
é preciso fazer uma reforma estrutural na relação que a sociedade tem com os povos tra-
dicionais e com a natureza. Assim, pode-se evitar com que futuras ameaças exploratórias 
venham acometer os indígenas. Nesse sentido, uma nova percepção da ética de respeito à 
vida, pautando-se no reconhecimento do meio ambiente como pessoa titular de direitos, e 
a ressignificação dos valores sociais e econômicos parecem ser o melhor caminho para a 
proteção dos povos tradicionais e do ecossistema como um todo. Somente a quebra do pa-
radigma da exploração desenfreada poderá fazer com que a Pachamama passe a representar 
um papel de ser vivo que precisa ser respeitado e entendido como importante parte da vida 
em sociedade, não devendo mais se submeter às vontades de um modelo individualista e 
antropocêntrico cujo lucro é o único fim a ser alcançado.

Em síntese, fica latente o recrudescimento das políticas ambientais no viés de barrar 
garimpos ilegais, pois é evidente que é causadora de enorme degradação ao meio ambiente, 
ao passo que sequer têm estudos de impacto. Permitir essa prática, e sobretudo, apoiá-la 
como tem feito o atual governo é andar em caminho oposto à Constituição, que garante a to-
dos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Sublinha-se estar presente aqui 
o melhor interesse do bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
a qual o poder público e a coletividade têm o dever de defender e preservar, não somente o 
povo Munduruku, que tem sofrido e lutado por seus direitos de forma solitária.
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RESUMO 
O presente trabalho apresenta a análise de duas ações judiciais que chegaram ao Supremo Tribu-
nal Federal e que dizem respeito à proibição da pulverização aérea de agrotóxicos, a saber, a ADPF 
667 e a ADI 6137. Tal prática, caracterizada pela dispersão de pesticidas pela via aérea, constitui 
um enorme risco à saúde humana e ao meio ambiente, uma vez que diversos estudos demons-
tram que não é possível prever e mensurar os seus efeitos decorrentes. Este artigo se propõe a 
analisar quais os argumentos elencados nos autos – jurídicos e fáticos, formais e materiais – a 
incidir sobre o convencimento do juízo e a justificar as medidas adotadas contra a pulverização 
aérea de agrotóxicos.
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ABSTRACT
The following research paper presents the analysis of two lawsuits about pesticide aerial spraying 
that were submitted to Brazil`s Supreme Court (ADPF 667 and ADI 6137, Supremo Tribunal 
Federal). As several studies attest, this spraying practices constitute enormous risks to human 
health and to the environment, since it is impossible to prevent and measure its resulting effects. 
This article intends to analyse the arguments that sustained the main argument presented to the 
judge in these two case files to convince and justify the measures against aerial spraying that 
were adopted.
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INTRODUÇÃO

Sobre o uso de agrotóxicos no Brasil

Na contramão do resto do mundo, desde 2008, o Brasil ocupa a infeliz posição de 
maior consumidor global de agrotóxicos3, com a proeminência dos estados do Rio Grande 
do Sul, São Paulo e Mato Grosso devido às produções monocultoras latifundiárias de cana-
-de-açúcar, soja, milho e algodão. Como aponta a pesquisadora Larissa Bombardi (2013), o 
uso massivo dessas substâncias constitui uma forma silenciosa de violência no campo, na 
medida em que esses produtos são altamente nocivos para a saúde e bem estar das pessoas 
e do meio ambiente (BOMBARDI, 2013)4. 

O constante crescimento da importação de agrotóxicos justifica-se pelo modelo de 
desenvolvimento assumido pelo país nas últimas décadas, caracterizado pelo neoextrativis-
mo e pela reprimarização da economia por meio do fornecimento de commodities agrícolas 
e minerais para o mercado internacional (MONDARDO, 2019). O paradigma do extrativismo, 
por meio do qual o acúmulo de capital se dá pela exploração de bens naturais, possui raízes 
ainda mais profundas que remontam à colonização das Américas. No entanto, no final do 
século XX, os projetos de exploração e exportação de recursos naturais se consolidaram em 
larga escala na América Latina, agudizando as desigualdades sociais, a destruição do meio 
ambiente e os conflitos socioambientais (SVAMPA, 2011). 

No Brasil, a aposta no agronegócio ganhou fôlego nos anos 70, quando incentivos 
governamentais foram oferecidos àqueles que desejassem investir neste campo, configu-
rando a chamada Revolução Verde. Na ocasião, linhas de crédito rural para a compra e 
incorporação de agrotóxicos e insumos agropecuários foram criadas, além da possibilidade 
de isenção de impostos na compra desses produtos (PORTO, 2013). 

Neste contexto, pesquisadoras e movimentos sociais alertam para os inúmeros ris-
cos do uso de agrotóxicos. Como aponta Maria Leonor Ferreira (2014), duas particulari-
dades sobre os efeitos adversos dessas substâncias merecem destaque, sendo a primeira 
delas os danos para a saúde (FERREIRA, 2014). Dados do Relatório Nacional de Vigilância 
em Saúde de Populações Expostas aos Agrotóxicos, produzido pelo Ministério da Saúde em 
2018, apontam que, entre 2007 e 2015, 84.206 casos de pessoas intoxicadas foram levados 
ao conhecimento do poder público5, resultando em 2.804 óbitos. Os números são ainda mais 
alarmantes considerando os casos subnotificados: estima-se que para cada caso notificado, 

3 Disponível em: https://cee.fiocruz.br/?q=node/1002. Acesso em: 12 abr. 2021. 
4 A pesquisadora, inclusive, teve que sair do país em maio de 2021 por conta de ameaças sofridas em 

decorrência das críticas feitas contra o uso indiscriminado de agrotóxicos. Disponível em: https://www.
brasildefato.com.br/2021/03/19/apos-intimidacoes-por-luta-contra-agrotoxicos-pesquisadora-decide-
deixar-o-pais. Acesso em: 12 abr. 2021.

5 Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_
expostas_agrotoxicos.pdf. Acesso em: 12 abr. 2021.

https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/apos-intimidacoes-por-luta-contra-agrotoxicos-pesquisadora-decide-deixar-o-pais
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/apos-intimidacoes-por-luta-contra-agrotoxicos-pesquisadora-decide-deixar-o-pais
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/apos-intimidacoes-por-luta-contra-agrotoxicos-pesquisadora-decide-deixar-o-pais
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_expostas_agrotoxicos.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_expostas_agrotoxicos.pdf
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50 não chegam ao conhecimento público. Ressalta-se que até 2011 a notificação era volun-
tária, ou seja, não havia obrigatoriedade de reportá-la (BOMBARDI, 2013). 

Já a segunda particularidade mencionada diz respeito ao fato de que, quando utiliza-
dos, esses produtos persistem no ambiente e as consequências desta relação são imprevi-
síveis. Exemplo disso é a utilização da substância Atrazina, com potencial ação cancerígena 
e como comprometedor endócrino, que, mesmo depois de proibida em 1991 na Alemanha, 
até hoje pode ser encontrada no ambiente. 

A situação é ainda mais grave quando se trata da pulverização aérea dessas subs-
tâncias, objeto do presente artigo. Estudos demonstram que a deriva causada pelo método 
pode chegar a 32 quilômetros do local em que foi feita a aplicação do pesticida. Segundo 
pesquisa produzida pela Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa), em 2004, ainda que 
dentro das condições ideais de calibração, temperatura e vento, apenas 32% dos agrotóxicos 
pulverizados ficam retidos nas plantas, 49% vão para o solo e 19% permanecem na atmos-
fera (CHIAM, 2004).

Além dos riscos inerentes ao uso regular dessas substâncias, são diversos os rela-
tos de povos indígenas, populações tradicionais e pequenos agricultores que denunciam a 
pulverização de agrotóxicos enquanto arma química, como estratégia dos supostos proprie-
tários para a expulsão das comunidades do território ocupado6. 

No Brasil, os agrotóxicos são regulados pela Lei 7.802 (BRASIL, 1989), no entanto, 
a norma nada disciplina sobre a pulverização aérea de tais substâncias. Cabe ao artigo 10º 
da Instrução Normativa n. 02/2008, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA), que aprova as normas de trabalho da aviação agrícola, a definição das regras para 
a aplicação aérea dos pesticidas. Entre outras coisas, o dispositivo prevê que este tipo de 
uso deve acontecer com uma distância mínima de 500 metros de povoações, cidades, vilas, 
bairros e de mananciais de captação de água para o abastecimento da população. No entan-
to, a norma é insuficiente para proteger o ambiente e a saúde humana dos riscos causados 
por essa prática. 

Dados levantados pelo Instituto Prohumana de Estudos Científicos7 mostram que 
cerca de 6,5% das aplicações de agrotóxicos no país decorrem da pulverização aérea, tendo 
como base as safras de 2014 a 2017, e os estados de SP (12%) e MT (10%), com destaque 
neste mercado encontram-se acima da média nacional. Segundo o Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) o número é ainda maior, apontando que 
24% das áreas plantadas do país são pulverizadas por aviões. 

Em reportagem, a Agência Pública e a Repórter Brasil afirmam que: 

6 O agrotóxico utilizado como arma química remonta à sua origem, isto porque antes de serem destinados 
à agricultura, serviram como arma de guerras (1ª e 2ª Guerras Mundiais e principalmente na Guerra do 
Vietnã (DE FARIA, CAMARGO, HOLANDA, 2017).

7 Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1FrPwXIPdVxGf3KQ4vcg0pCHg2dAy2l43/view. Acesso 
em: 15 abr. 2021.

https://drive.google.com/file/d/1FrPwXIPdVxGf3KQ4vcg0pCHg2dAy2l43/view


Júlia Carvalho Navarra | Julia de Carvalho Catão Dias218

[A]pesar da atuação agressiva de lobby em prol das pulverizações, tudo indica que a 
indústria vai de vento em popa. São 2.280 aeronaves agrícolas registradas no Brasil, 
segundo levantamento de 2020 do Sindag, com crescimento de 3,99% em relação ao 
ano anterior. Mato Grosso (524), Rio Grande do Sul (426), São Paulo (339) e Goiás 
(277) são os principais mercados. O Brasil é o vice-líder mundial do setor, atrás ape-
nas dos Estados Unidos, que tem 3,6 mil aeronaves (GRIGORI, 2020).

Como explica Maria Leonor Ferreira, quando o assunto são os agrotóxicos, instru-
mentos proibitivos se fazem necessários para proteger a vida em todas as suas formas. Entre 
esses instrumentos, a autora destaca a proibição da pulverização aérea de pesticidas, maté-
ria que é motivo de conflitos judiciais e discussões sobre a alteração da legislação brasileira. 
Movimentos sociais e especialistas na área apontam para a urgência da emissão de uma 
norma que proíba a pulverização aérea de agrotóxicos em todo o solo nacional8. 

Nesse sentido, destaca-se a iniciativa pioneira do Estado do Ceará, que por meio da 
Lei 16.820 (CEARÁ, 2019), proibiu a pulverização de agrotóxicos em todo o seu território, 
estabelecendo multa de até R$ 63,9 mil reais para os produtores que a descumpram. A lei 
foi aprovada em unanimidade pela Assembleia Legislativa do Ceará e é resultado de décadas 
de mobilização e resistência popular. Apelidada de lei “Zé Maria do Tomé”, a normativa faz 
uma homenagem ao ambientalista José Maria Filho, assassinado em 2010 ao denunciar a 
pulverização na Chapada do Apodi, em Limoeiro do Norte (CE). 

Ao longo dos últimos anos, iniciativas municipais surgiram nessa mesma direção, 
como resultado das resistências populares e de avanços científicos que evidenciam cada vez 
mais os impactos gerados por este tipo de pulverização de agrotóxicos. Hoje, são ao todo 
quinze municípios brasileiros que editaram leis a proibir ou restringir a pulverização aérea de 
pesticidas em seus territórios9.

Em resposta às medidas legislativas, a Confederação Nacional da Agricultura e Pe-
cuária do Brasil (CNA), maior representante do agronegócio no país, ingressou com duas 
ações no STF, a saber, a ADI 6137 e a ADPF 667, ambas ainda em andamento, questionando 
a constitucionalidade das leis que proibiram a pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará 
e nos 15 municípios supracitados. É a respeito dessas duas investidas judiciais que o pre-
sente artigo se debruça, com um resumo dos casos e análise dos argumentos movidos a 
tutela jurisdicional, apontando ainda outros elementos jurídicos que devem ser levados em 
consideração pelo poder judiciário quando o assunto é a proibição da pulverização aérea de 
agrotóxicos. 

8 Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida. Brasília-DF, 10 de julho de 2013. Terra de 
Direitos. Disponível em: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-contra-os-agrotoxicos-
exige-a-proibicao-da-pulverizacao-aerea/10803. Acesso em: 12 abr. 2021.

9 São eles: Boa Esperança (ES), Nova Venécia (ES), Vila Valério (ES), Luz (MG), Elias Fausto (SP), Pratânia 
(SP), São Manoel do Paraná (PR), Uchoa (SP), Astorga (PR), Glória de Dourados (MS), Lagoa da Prata 
(MG), Itamarandiba (MG), Abelardo Luz (SC), Campo Magro (PR) e Cianorte (PR).

https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-contra-os-agrotoxicos-exige-a-proibicao-da-pulverizacao-aerea/10803
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/campanha-contra-os-agrotoxicos-exige-a-proibicao-da-pulverizacao-aerea/10803


A PROIBIÇÃO DA PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS: ... 219

1 A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  
N. 6137

No dia 15 de maio de 2019, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) protocolou no Supremo Tribunal Federal (STF) uma Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por lesão a preceitos fundamentais10, em face à Lei 16.820, do Estado do Ceará, 
que, no dia 08 de janeiro de 2019, proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos em todo o 
território estadual. 

Em suma, a CNA alega que a norma mencionada apresenta inconstitucionalidade 
formal – que se refere a autoria e a maneira como foi elaborada –, e material – quanto ao 
conteúdo apresentado –, por desrespeitar as regras de competência e supostamente violar 
direitos fundamentais contidos na Carta Magna. Sustenta a Confederação que não há evidên-
cias científicas que comprovem os malefícios da pulverização aérea de agrotóxicos. Dado o 
interesse público da matéria, ingressaram muitas entidades públicas e privadas, sob a figura 
de amicus curiae11.

2 A ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL N. 667

No dia 27 de março de 2020, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA) ajuizou no STF a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 667 
alegando inconstitucionalidade, por lesão a preceitos fundamentais12, de 15 leis municipais 
que proíbem o uso da pulverização aérea de agrotóxicos. As normativas municipais arroladas 
abrangem os Estados do Espírito Santo (3), Minas Gerais (3), São Paulo (3), Paraná (4), 
Mato Grosso do Sul (1) e Santa Catarina (1)13.

No processo, a CNA sustenta que as legislações municipais se baseiam em “discur-
sos histéricos e tresloucados, somados a um desconhecimento profundo da estrutura da 
aviação, estudo, registro e autorização de uso desses produtos pela agricultura nacional”. A 
Confederação defende que as leis incorreram em violações de preceitos fundamentais com 
inconstitucionalidade formal, tendo em vista a suposta incompetência municipal, e material, 

10 Constituição Federal, art. 1º, IV; art. 22, I, X e XVI; art. 24, VI, §1º; art. 170, caput e IV; e art. 187.
11 Foram elas: o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a 

Associação Brasileira dos Produtores de Soja (APROSOJA), o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 
para defesa vegetal (SINDIVEG) e as Defensorias Públicas do DF e dos estados do RJ, SP, CE, BA, ES, PE, 
RS, TO e GO.

12 Constituição Federal, art. 1º, IV; art. 22, I, X e XVI; art. 24, VI, §1º; art. 170, caput e IV; e art. 187.
13 Lei Municipal n. 1.649/17 de Boa Esperança (ES); Lei Municipal n. 3.121/11 de Nova Venécia (ES); 

Lei Municipal n. 550/11 de Vila Valério (ES); Lei Municipal n. 1.764/09 de Luz (MG); Lei Municipal n. 
3.663/19 de Elias Fausto (SP); Lei Municipal n. 503/12 de Pratânia (SP); Lei Municipal n. 18/18 de São 
Manoel do Paraná (PR); Lei Municipal n. 3.610/15 de Uchoa (SP); Lei Municipal n. 2.983/19 de Astorga 
(PR); Lei Municipal n. 1.087/16 de Glória de Dourados (MS); Lei Municipal n. 1.646/08 de Lagoa da Prata 
(MG); Lei Municipal n. 2.729/16 de Itamarandiba (MG); Lei Municipal n. 1.454/01 de Abelardo Luz (SC); 
Lei Municipal n. 1.011/17 de Campo Magro (PR); e Lei Municipal n. 5.088/19 de Cianorte (PR).



Júlia Carvalho Navarra | Julia de Carvalho Catão Dias220

defendendo que as medidas municipais violam os princípios da isonomia, da livre iniciativa e 
do direito à liberdade do produtor de explorar sua atividade econômica. 

Até o presente momento, a arguição segue em andamento, recebendo diversos pedi-
dos de ingresso de entidades pró e contra a pulverização, a compor a instrução processual 
junto com os 15 municípios citados. 

Da prevalência de argumentos econômicos versus a saúde e o meio ambiente no 
pedido de tutela jurisdicional

De modo geral, o objeto das lides em questão trata de um verdadeiro embate político 
dentro do campo jurídico, na disputa acerca do entendimento a prevalecer no aparente confli-
to de normas fundamentais entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (BRASIL, 
CF/1988, art. 1º, IV) em oposição ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(BRASIL, CF/1988, art. 225). 

A produção monocultora latifundiária, especial interessada na flexibilização legal para 
utilização indiscriminada de agrotóxicos, predomina no país como fruto de um processo his-
tórico de concentração fundiária, caracterizado por relações de poder que se valem dos mais 
diversos tipos de violência para a sua manutenção (PORTO-GONÇALVES, 2002). 

Como nos ensina Svampa (2011), os conflitos socioambientais podem ser entendi-
dos como aqueles ligados ao acesso e ao controle dos recursos naturais, que supõem inte-
resses e valorações diversos por parte dos atores envolvidos, em um contexto de assimetria 
de poder. Como aponta a autora, tais conflitos evidenciam as diversas concepções sobre 
a natureza e, em última instância, colocam em disputa a própria ideia de desenvolvimento.

A proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no Ceará se destaca como um 
exemplo pertinente nesse sentido. Durante décadas, os agricultores e agricultoras da Cha-
pada do Apodi denunciaram as consequências do uso de agrotóxicos para a saúde das 
pessoas e do ambiente, fazendo enfrentamento direto às empresas do agronegócio que lu-
cravam com a exploração da terra na região. Uma década antes da aprovação da legislação 
que proibiu a prática da pulverização de pesticidas em todo o estado, a Câmara Municipal 
de Limoeiro do Norte já havia tomado uma medida como essa, por meio da promulgação da 
Lei 1.278. Alguns meses depois de aprovada, o líder comunitário e ambientalista Zé Maria 
do Tomé, diretamente responsável pela sua elaboração, foi assassinado com mais de vinte 
tiros14. Poucos meses depois de seu assassinato, o prefeito da cidade revogou a normativa, 
reestabelecendo a pulverização de agrotóxicos na região. 

O papel do Estado diante das disputas socioambientais é atravessado, e muitas ve-
zes substituído, pelos interesses das grandes corporações econômicas, contribuindo para a 
criminalização dos movimentos populares e pelo cerceamento de espaços decisórios mais 

14 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/04/21/ha-10-anos-ze-maria-do-tome-era-
assassinado-no-ceara-por-luta-contra-agrotoxicos. Acesso em: 15 abr. 2021.

https://www.brasildefato.com.br/2020/04/21/ha-10-anos-ze-maria-do-tome-era-assassinado-no-ceara-por-luta-contra-agrotoxicos
https://www.brasildefato.com.br/2020/04/21/ha-10-anos-ze-maria-do-tome-era-assassinado-no-ceara-por-luta-contra-agrotoxicos
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amplos (SVAMPA, 2011). É nesse cenário que se inscreve a disputa em comento, na medida 
em que, mesmo diante de evidências científicas sobre os malefícios do uso de agrotóxicos, 
e aqui mais especificamente sobre a pulverização aérea dessas substâncias, são poucas as 
iniciativas oriundas do poder executivo que visam coibir tal prática. Mais do que isso, quando 
essas iniciativas acontecem, rapidamente as forças contrárias se articulam na tentativa de 
barrá-las, dessa vez, como última medida, pelo acionamento do poder judiciário. 

Mesmo apesar dos comandos constitucionais expressos nos artigos 196 e 225 
(BRASIL, CF, 1988), que reiteram o dever de proteção do Estado aos direitos fundamentais 
ali inscritos, a Confederação Nacional da Agricultura tenta fazer da ADPF e da ADI propostas 
ações sobre liberdade econômica, quando, em verdade, se tratam de leis destinadas funda-
mentalmente à tutela da saúde e do meio ambiente. 

Ainda vale ressaltar que, mesmo do ponto de vista estritamente focado na liberdade 
econômica, em muitos casos o que aparece é, justamente, o tolhimento desse direito aos 
milhares de agricultores familiares cujo comércio é inviabilizado pela dispersão aérea de 
agrotóxicos, resultando na perda de suas lavouras e no comprometimento de sua saúde.

Ainda importa destacar que o evidente comando constitucional do artigo 170 detalha 
que a ordem econômica não apenas é fundada na “valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa”, como também deve assegurar a “existência digna” seguindo dentre outros 
princípios a “VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado con-
forme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 
prestação” (BRASIL, CF/1988, art.170). Igualmente, o parágrafo primeiro do artigo 1.228 
do Código Civil Brasileiro disciplina da mesma forma o tema, ao compreender que o direito 
de propriedade encontra seu limite sempre que prejudique a flora, fauna, belezas naturais, o 
equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico ou ainda quando provoca a poluição 
do ar e das águas. A propriedade privada deve cumprir sua função social (BRASIL, CF/1988, 
art. 170, II e III), mas isto só é possível se observado o respeito ao meio ambiente (BRASIL, 
CF/1988, art. 186, II).

Conclui-se, aqui, que a própria Constituição Federal garante que as pretensões de 
ordem meramente financeira a motivar as tentativas de destruir medidas necessárias de 
proteção ambiental não podem prevalecer sobre os direitos à saúde coletiva e à própria vida 
dessas e das futuras gerações. 

Da competência dos municípios para legislar sobre a pulverização aérea de agro-
tóxicos

As normas que versam sobre o meio ambiente, diferentemente de outros temas, 
revestem-se de especial caráter protetivo, dado a sua natureza difusa, supraindividual e a 
sua relevância para as futuras gerações. Por essas razões, a Constituição Federal prevê que 
a União, Estados, Distrito Federal e Municípios poderão legislar concorrentemente sobre o 
assunto (BRASIL, CF/1988, art. 23, VI).
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Especificamente sobre os Municípios, a Carta Magna estabelece que caberá a esses 
entes suplementar as legislações estadual e federal quando for necessário, possuindo ainda 
o dever de produzir atos normativos que exerçam o controle sobre ações que possam vir a 
causar danos socioambientais em sua circunscrição (BRASIL, CF/1988, art. 24, I e II). 

Ainda, tratando especificamente do tema, o professor Paulo Affonso Machado apre-
senta a seguinte diretriz sobre a possibilidade do Município de proibir ou restringir a aplicação 
de agrotóxicos:

[...] Outra possibilidade de intervenção do Município está em avaliar as suas condi-
ções locais, isto é, o levantamento e a análise da peculiaridade do interesse local. 
Suponha-se que a cultura agrícola (hortícola, frutífera ou, até florística, como no Mu-
nicípio de Holambra/SP) tenha uma determinada característica que obrigue a adoção 
de um sistema de proteção ambiental especial. Nesse caso, não seria desarrazoável 
que uma norma fosse instituída (MACHADO, p. 63, 2013).

Inclusive, é este o entendimento consolidado na doutrina de autoria do ministro Gil-
mar Mendes, relator da ADPF 667 (MENDES, 2008).

Vale destacar que a própria Lei Federal n. 7.802 (BRASIL, 1989), que regula a ques-
tão dos agrotóxicos no país, estabelece expressamente em seu artigo 11º que “cabe ao 
município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins”.

Inclusive, a este respeito já se manifestou o Supremo Tribunal Federal na Tese de Re-
percussão Geral n. 14515, ao firmar o entendimento de que “o município é competente para 
legislar sobre o meio ambiente com a União e o Estado, no limite de seu interesse local e 
desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes 
federados” (BRASIL, CF/1988, art. 24, VI e art. 30, I e II).

Conclui-se, portanto, que a municipalidade não pode abolir exigências federais ou 
estaduais em matéria de meio ambiente, mas está autorizada a impor exigências adicionais 
sempre que haja interesse local. Nos casos em questão, as iniciativas do Estado do Ceará e 
dos 15 municípios destacados fundamentam-se na justa preocupação da redução do risco 
de contaminação da população residente naquelas localidades, afetada pela pulverização 
aérea de agrotóxicos.

No âmbito de julgamento de caso análogo, sobre a restrição da pulverização aérea 
no município de Lagoa da Prata (MG), que integra os autos da ADPF 667, a Primeira Turma 
do Supremo reconheceu a legitimidade municipal para legislar sobre o tema, entendendo 

15 Também se destaca a aplicação de semelhante hermenêutica na RE n. 194704 de relatoria do Min. Edson 
Fachin e também na judicialização sobre a Lei n. 1.646/08 do Município de Lagoa da Prata (MG), em 
decisão da Ministra Rosa Weber, em Agravo de Recurso Extraordinário em Embargos Divergentes (RE n. 
1045719 Agr-EDv/MG).
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tratar-se de matéria de interesse local, não havendo que se falar em violação da livre iniciativa 
(STF/RE n° 1045719 AgR, rel. Rosa Weber).

Ademais, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), em recomendação 
elaborada para subsidiar a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação nos autos 
da ADPF 667/ES, defende que não há que se falar em usurpação da competência privativa da 
União, pois o lançamento de agrotóxicos por via aérea é atividade que não se confunde com 
a navegação aérea – essa sim de responsabilidade da União. Sustenta a PFDC que 

o uso de aeronaves particulares para aplicação de agrotóxicos se dá dentro de proprie-
dades rurais, em distâncias e alturas ínfimas se comparadas às de voos comerciais 
para transporte de carga ou passageiros (BRASIL, Recomendação n. 07, pg. 3, 2020).

Outros elementos jurídicos que devem ser considerados na análise dos casos em 
comento

Levando em conta o debate travado nos autos dos processos aqui analisados, pode-
mos, ainda, elencar alguns argumentos da ordem jurídica a fim de contribuir com o entendi-
mento pela proibição legal da pulverização aérea de agrotóxicos. 

Mediante pesquisa jurisprudencial preliminar junto aos Tribunais Estaduais do país 
– a somar-se com as referências apontadas pela ADI e ADPF –, nos deparamos com deci-
sões em todas as regiões brasileiras que versam de forma mais ampla sobre a pulverização 
aérea dessas substâncias. Na grande maioria dos casos, particulares ingressaram em juízo 
demandando o reconhecimento de danos materiais causados pela pulverização de pesticidas 
em suas lavouras, muitas vezes acarretando a perda total da produção. Mesmo não havendo 
unanimidade nas decisões, alguns argumentos jurídicos merecem destaque. 

O juízo estadual da comarca de Lagoa da Prata (MG)16, provocado a decidir sobre 
a constitucionalidade da Lei Municipal que proibiu a pulverização de agrotóxicos na região, 
manteve em sua sentença a validade da normativa, mobilizando em sua decisão o respei-
to aos princípios de direito ambiental da prevenção e da precaução17. Da mesma forma, 

16 Processo n. 0393797-56.2009.8.13.0372. 1ª Vara Cível, Criminal e de Execução Penal da Comarca de 
Lagoa da Prata (MG). Dje 06 de novembro de 2014.

17 “[...] acaso o Município de Lagoa da Prata/MG tivesse intervindo a tempo, possivelmente, alguns 
dos problemas citados não teriam ocorrido. [...] Por isso, existe no Direito Ambiental o princípio da 
precaução, que surge como uma garantia contra riscos potenciais, ainda que não possam ser 
detectados no estado atual da técnica. Garante-se o meio ambiente em caso de dúvida. [...] a utilização 
de aeronaves na aplicação de agrotóxicos e defensivos agrícolas, e em decorrência de vários fatores, 
inclusive das condições atmosféricas, faz com que sejam espalhados não só sobre a área desejada, 
como também pelas adjacências, alcançando outras sobre as quais causam malefícios, e provocam, 
inclusive, a deterioração da qualidade dos recursos hídricos. [...] Reclamação de José Alexandre 
Félix de Almeida (fls. 460/461) – ‘Para confirmar minha assertiva de males causados à minha saúde 
pela aplicação de inseticida, segue em anexo exame elaboro Laboratório São Carlos, que atesta que 
o grau de intoxicação do meu sangue pelo veneno aplicado pelos denunciados, alcança a taxa de 
15,19 U.I/ml, quando o tolerável em um homem é de 6,1 a 12,1 U.I/ml, sendo que em razão disso o 
denunciante apresenta graves sequelas em seu organismo.’ [...] Sra. Helena Maria de Melo reporta 
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a orientação por tais princípios se materializa em acórdãos e decisões monocráticas de 
desembargadores dos Tribunais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, 
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Ceará18.

Brevemente, o princípio da prevenção se aplica às situações em que há consolidado 
consenso científico sobre determinado dano e sua relação de causalidade com certa prática, 
sendo necessária uma tomada de ação para prevenir e impedir que tal dano se realize. Já 
o princípio da precaução é incitado quando não há certeza sobre a causalidade da lesão. 
Nesses casos, a falta de nitidez quanto aos riscos tomados não pode justificar a ausência de 
providências precaucionais (FIORILLO, 2001). 

À luz desses princípios, em se tratando das ações que versam sobre a pulverização 
aérea de agrotóxicos, alguns magistrados aderiram à teoria da causalidade presumida ou 
adequada. Segundo esta linha hermenêutica, não há necessidade de se comprovar a relação 
de causa e efeito entre o evento deflagrador e os danos apontados como dele decorrentes 
para que seja atribuída responsabilidade objetiva ao potencial causador da lesão, bastando a 
elevada probabilidade da relação causal para tal (FIORILLO, 2001).

 No caso concreto da vedação à pulverização aérea no município de Boa Esperança 
(ES), a teoria da causalidade presumida foi adotada levando em conta que um dos produtos 
mais utilizados na região é o Round Up, da Bayer-Monsanto, cuja substância base – o gli-
fosato – foi classificada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), em 2015, 
como um produto provavelmente carcinogênico para humanos19.

em B.O. que é portadora de problemas respiratórios desde seu nascimento devido a um desvio de seu 
nariz e que faz uso constantemente de medicamentos para controlar a situação e que após a empresa ter 
iniciado a aplicação desse produto nos canaviais próximos dali, a sua situação de saúde piorou muito.
[...] Relato do Sr. Rubens Vidal de Morais nos autos: Consequentemente, após a aplicação seu filho 
pequeno começou a ter náuseas e muita dor de cabeça. À noite o Sr. Rubens e sua esposa também 
sentiu os mesmos sintomas que seu filho; [...] já morreram 70 galinhas, secaram-se pastagens e 
copas de árvores, muito provavelmente por causa da herbicida utilizada no canavial.[...] histórico de 
ocorrência de f.496: ‘Ao comparecermos na propriedade, percebemos que uma área de 11 hectares 
estava ressecada, apresentando cor amarelada, ocorrendo a morte do capim. Segundo o proprietário, 
o motivo foi o lançamento de capina química lançado no canavial por uma aeronave da Louis Dreyfus e 
que o mesmo teve prejuízos materiais com a [...] contaminação do solo ou mesmo do lençol freático 
com o lançamento da capina química, mesmo porque a propriedade em tela faz limite com a Lagoa Feia 
e o Rio São Francisco’.”

18 TJRS: AC 70016598203; AI 70034032219; AI 70034056036; RC 71002552834; AC 70027621952; AC 
70045489838; AC 70044449460; AC 70043795087; AC 0022404-50.2014.8.21.7000; AC 0275270-
51.2014.8.21.7000; AI 0039826-04.2015.8.21.7000; AC 0320853-25.2015.8.21.7000; AC 0118517-
95.2016.8.21.7000; AC 0256165-83.2017.8.21.7000/ TJCE: AC 0128084-13.2019.8.06.0001/ TJSP: 
AC 0002308-39.2008.8.26.0257; AI 2242593-36.2017.8.26.0000; AC 0000359-63.2009.8.26.0412; AC 
0002336-07.2008.8.26.0257; AI 2060219-86.2016.8.26.0000/ TJMT: AI 1004719-98.2018.8.11.0000; 
AI 1004719-98.2018.8.11.0000/ TJGO: AC 0391098-79.2012.8.09.0152; AC 69519-59.2009.8.09.0151; 
AI 218104-45.2014.8.09.0000; AI 75514-45.2014.8.09.0000; AI 75514-45.2014.8.09.0000/ TJPR: 
AC 0020141-55.2015.8.16.0014; RI 0001731-33.2015.8.16.0180; RI 0001732-18.2015.8.16.0180; 
RI 0001730-48.2015.8.16.0180; RI 0005516-22.2016.8.16.0130; RI 0000201-67.2015.8.16.0091; 
AC 0552096-9/ TJMS: AC 0002125-65.2013.8.12.0004; AC 0001005-36.2008.8.12.0012; Arg.Inc. 
1.0388.11.003183-7/002; AI 0540865-15.2016.8.13.0000/ TJPA: AI 0006185-97.2017.8.14.0000; AI 
0006185-97.2017.8.14.0000/ TJSC: AC 0000282-32.2015.8.24.0143.

19 Em reportagem sobre o assunto, a Agência Pública e a Repórter Brasil denunciaram em março de 2020 
um caso de intoxicação crônica por Round Up que ocorreu no município de Boa Esperança (ES), na 
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Ainda em relação ao nexo de causalidade, entendemos aqui que quando o assunto 
são os agrotóxicos, é relevante a aplicação da Teoria do Risco Integral, segundo a qual 
aquele que exerce uma atividade deve também suportar integralmente os prejuízos por ela 
causados, independentemente da comprovação de sua culpabilidade (ROCHA, 2000). 

Nesse contexto, alguns magistrados20 reconheceram que a atividade potencial é su-
ficiente para determinar a inversão do ônus da prova, em leitura análoga ao art. 6º, inciso 
VIII, do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL, CDC, 1990, art.6º). Nessas situações, 
os juízes indicaram que caberia às empresas responsáveis pela pulverização de agrotóxicos 
a prova de que a atividade praticada não ofereceria riscos à saúde da população e ao meio 
ambiente, e não aos particulares comprovarem o nexo de causalidade entre o dano sofrido 
e o uso de tais substâncias. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ampla utilização de agrotóxicos no Brasil é fruto de um processo histórico que 
atrelou a construção econômica do país a pilares centrados na produção e exportação de 
bens naturais para o mercado internacional. Diversos estudos demonstram que o uso de tais 
substâncias representam um enorme risco para o meio ambiente e para a saúde humana, 
causando milhares de intoxicações a cada ano, sobretudo quando utilizado o método da 
pulverização aérea, em razão da deriva que dele decorre. 

Neste contexto, a proibição da pulverização aérea de pesticidas em quinze municí-
pios e no Estado do Ceará desponta como fruto de anos de lutas populares e estudos na 
área, na contramão do modelo econômico adotado na região, alicerçado no agronegócio. 
Diante de tais normativas, a Confederação Nacional da Agricultura, maior representante da 
agroindústria, ingressou com duas ações no Supremo Tribunal Federal, disputando os rumos 
da proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no Brasil. 

Essa disputa se dá nos autos da ADPF 667 e da ADI 6137, nos quais a CNA coloca 
em questão o entendimento que deve prevalecer no aparente conflito de normas fundamen-
tais entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, em oposição ao direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse sentido, o mandamento constitucional é claro 
ao estabelecer que, na colisão entre tais preceitos, o meio ambiente e a saúde humana não 
podem ser colocados em segundo plano em relação à ordem econômica21. A Confederação 

década de 1990. “O agricultor Sebastião Bernardo da Silva, 68, teve o primeiro diagnóstico de intoxicação 
há 23 anos, e hoje convive com diversas doenças como esquizofrenia, epilepsia e depressão. Laudos 
médicos comprovaram a relação das doenças com o contato diário com o herbicida, que ele aplicava 
em uma lavoura de café”. Disponível em: https://apublica.org/2020/07/como-o-agronegocio-atua-para-
garantir-a-pulverizacao-de-agrotoxicos-pelo-ar. Acesso em: 12 abr. 2021.

20 Nesse sentido: Apelação Cível n. 70058298415, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 29/10/2014; REsp 972.902-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 
25/8/2009; 

21 É o que se depreende da leitura dos artigos 225, 196, 170, II e III, 186, II da Constituição Federal, e artigo 
1228 do Código Civil. 

https://apublica.org/2020/07/como-o-agronegocio-atua-para-garantir-a-pulverizacao-de-agrotoxicos-pelo-ar
https://apublica.org/2020/07/como-o-agronegocio-atua-para-garantir-a-pulverizacao-de-agrotoxicos-pelo-ar
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também discute se os Estados e Municípios teriam competência para emitir a norma. No en-
tanto, o que se confirma é que as leis questionadas ampliaram a proteção ao meio ambiente, 
em respeito à competência supletiva conferida pela Constituição Federal e pela Lei 7.802/89 
a todos os entes federativos. 

Ainda, em se tratando da pulverização aérea de agrotóxicos, os princípios do direito 
ambiental da prevenção e da precaução orientam-se no sentido de confirmar a necessidade 
da proibição da atividade. Como demonstrado, a Embrapa produziu um estudo comprovando 
que, mesmo em condições ideais, ocorre o fenômeno da deriva das substâncias pulveriza-
das, não sendo possível prever os seus efeitos decorrentes. Por esse motivo, não é aceitável 
que a coletividade assuma os riscos gerados por essa prática. 

É nesse sentido que deve ser aplicada a teoria do risco integral nos casos em comento, 
segundo a qual aquele que exerce uma atividade deve também suportar integralmente os pre-
juízos por ela causados, independentemente da comprovação de sua culpabilidade. Por essa 
razão, adota-se a teoria da causalidade presumida, bastando a elevada probabilidade da relação 
causal na configuração do dano para que a responsabilidade objetiva seja atribuída ao seu 
causador. Tais concepções apontam ainda para a inversão do ônus da prova, segundo a qual 
caberia às empresas responsáveis pela pulverização de agrotóxicos a prova de que a atividade 
praticada não ofereceria riscos à saúde da população e ao meio ambiente, e não aos particu-
lares comprovarem o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o uso de tais substâncias. 
Para além das implicações processuais em âmbito de responsabilização civil e administrativa, 
os mesmos conceitos podem ser acionados para embasar igualmente a proibição legal pelo 
poder público. Diante da alta probabilidade de danos a serem gerados pela pulverização aérea 
de agrotóxicos, tendo em conta o caráter protetivo e preventivo a orientar as normas de Direito 
Ambiental, a mesma lógica deve ser aplicada para a construção de políticas públicas.

Sob esta perspectiva, os argumentos apresentados pela Confederação Nacional dos 
Agricultores para reivindicar a licitude da pulverização aérea de agrotóxicos, atribuindo às 
empresas a responsabilidade por uma aplicação segura, pouco importam, uma vez que não 
restam dúvidas sobre os riscos causados por essa atividade. 

Considerando que o Estado, perante conflitos socioambientais, habitualmente é atra-
vessado pelos interesses das grandes corporações econômicas, o STF está diante de uma 
importante decisão. Ao confirmar a licitude das normativas que proibiram a pulverização 
aérea de agrotóxicos, o órgão poderá abrir caminho para que outros estados e municípios 
editem normas nesse sentido, e, ainda, provocar a União a proibir a atividade em todo o 
território nacional.
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DO ILEGAL AO (IR)REGULAR:  
A OCUPAÇÃO DA REGIÃO NORTE E  
A ANISTIA À GRILAGEM DE TERRAS  

NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

FROM ILLEGAL TO (IR)REGULAR: THE 
OCCUPATION OF THE NORTH REGION AND THE 
LANDS GRABBING AMNESTY IN THE BRAZILIAN 

AMAZON

Larissa Ferreira Porto1

RESUMO
O artigo discute a grilagem de terras como um desafio da Região Norte para garantia e controle 
do bioma Amazônia. Para tanto, analisa o histórico da ocupação da área, por meio do método 
histórico-evolutivo e da metodologia bibliográfica, considerando as principais atividades econô-
micas presentes na região durante o passado e seu impacto na formação das propriedades rurais 
na região. Na sequência, analisa, por meio da revisão legislativa e do método comparativo, como 
a grilagem de terras tomou forma e espaço na região, destacando os processos de fraude e as 
normativas que, ano após ano, tornam o que era ilegal em situação irregular e, portanto, passível 
de regularização. Na sequência, estuda, de forma quantitativa, as principais atividades que atuam 
na região e seu impacto sobre a floresta. Ao final, conclui que a anistia à grilagem incentiva a 
derrubada da mata nativa e o desrespeito aos povos tradicionais.

Palavras-chave: Amazônia; grilagem de terras; regularização fundiária.

ABSTRACT
The article discusses land grabbing as a challenge for the North Region to guarantee and control 
the Amazon biome. To this end, it analyzes the history of the occupation of the area, using the 
historical-evolutionary method bibliographic methodology, considering the main economic acti-
vities present in the region during the past and its impact on the formation of rural properties in 
the region. Then, it analyzes, through the legislative review and the comparative method, how land 
grabbing took shape and space in the region, highlighting the fraud processes and the regulations 
that, year after year, make what was illegal in an irregular situation and, therefore, liable of regula-
rization. Then, it studies, in a quantitative way, the main activities that operate in the region and its 
impact on the forest. In the end, it concludes that the amnesty to grillage encourages the cutting 
down of the native forest and the disrespect for traditional peoples.

Key-words: Amazon; land grabbing; land regularization.

1 Bacharela em Direito pela Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP/
FDRP). E-mail: larissafporto16@gmail.com.
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INTRODUÇÃO

A Região Norte do Brasil concentra a maior parte da área ocupada pelo bioma Ama-
zônia no Brasil. É também responsável por sete dos nove estados que compõe a Amazônia 
Legal, com exceção apenas do Mato Grosso e do Maranhão2. Por ser onde grande parte do 
bioma se encontra, é também na Região Norte que ocorrem as maiores disputas envolvendo 
as áreas ocupadas pela floresta. 

O presente artigo discute dois pontos importantes para compreender a ocupação hu-
mana na Amazônia, com foco na Região Norte: a colonização da região ao longo dos séculos 
e as normativas que regulam a ocupação de terras na área da Amazônia Legal. O objetivo 
é identificar porque as terras ocupadas originalmente pela floresta são objeto de disputas 
constantes, em especial, da grilagem de terras.

Embora não esgote o assunto, o trabalho traça por meio da metodologia bibliográ-
fica, na primeira parte, o percurso histórico da ocupação da Região Norte, com destaque 
para os principais ciclos econômicos e programas governamentais que pretenderam, em 
maior ou menor medida, ocupar as áreas de mata nativa por pessoas distintas dos povos 
originários. Na segunda parte, por meio da revisão legislativa, discute-se os principais instru-
mentos normativos que regularam a ocupação de terras públicas da União. Considerando a 
interligação entre o aspecto histórico-socioeconômico e o aspecto jurídico, elucida-se como 
a grilagem de terras atua para usurpar as terras públicas da região.

Ao final, o artigo termina por explanar como a grilagem impacta em alguns impor-
tantes pontos de conflitos na região, em especial, a destruição da mata nativa. Considerando 
tais fatores, conclui-se que as terras públicas, em especial as terras não destinadas, per-
manecem como um fator que colabora para a grilagem. Embora existam normas que visem 
garantir a adequada transferência da titularidade dessas áreas, a facilidade para a ocupação 
ilegal, associada a corrupção dentro dos próprios sistemas responsáveis pela titulação de 
terras e a constante anistia legislativa à grilagem tornam o ilícito compensatório.

1. 1 A ocupação da Amazônia: os ciclos econômicos de 
exploração

A ocupação da Região Norte do Brasil tem particularidades históricas. O início da 
colonização portuguesa no país se deu pela ocupação do litoral, por meio do regime de 

2 Amazônia legal, no Brasil, corresponde aos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de parte do estado do Maranhão. Trata-se de uma região 
de aproximadamente 5.015.067.749 km², segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). A região equivale a 58,9% do território brasileiro e é onde concentra-se a atuação da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). A região não corresponde à totalidade do 
bioma Amazônia, que ultrapassa as fronteiras geográficas do Brasil. Além disso, o conceito tem como 
viés a análise sociopolítica da região (O ECO, 2014).
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sesmarias3, e do lado espanhol da América, a região da bacia amazônica estava limitada pela 
Cordilheira dos Andes, o que tornava excessivamente custoso a chegada pelo lado do Ocea-
no Pacífico. Por isso, nos primórdios da colonização, a região foi explorada, inicialmente, 
para conhecimento, como se verificou por meio de expedições4, monções e pelo bandeiran-
tismo (GADELHA, 2002, p. 67-68).

A metrópole não demonstrou maiores interesses pela região até 1612, quando france-
ses se estabeleceram no litoral do atual estado do Maranhão, fundando o que hoje é a capital 
São Luís. Com a retomada da região em 1615, teve início a expedição de que percorreu o Rio 
Amazonas até o Peru e originou a fundação da cidade de Belém (FAUSTO, 1995, p. 90). Em 
1639, Portugal tomou posse da região (até então pertencente à Espanha, devido ao Tratado de 
Tordesilhas), o que se efetivou em 1640 com o fim da União Ibérica (GADELHA, 2002, p. 77).

A base econômica que se instala na região foi, nesse período, a coleta dos gêneros 
naturais aproveitáveis e provenientes da mata nativa, como o cravo, a canela, a baunilha, a 
castanha, a salsaparrilha, a pesca, a tartaruga e, sobretudo, o cacau. Para tanto, os indíge-
nas foram a mão-de-obra fundamental, já que conheciam os caminhos da floresta e sabiam 
identificar com facilidade os produtos de interesse (PRADO JÚNIOR, 2012, p. 42). 

Na segunda metade do século XVII, as ordens religiosas chegam ao Norte para ins-
talarem ali suas missões. Por meio do aldeamento e da coleta florestal, os religiosos exerce-
ram domínio político e hegemonia econômica na região, até a expulsão definitiva, em 1759 
(FAUSTO, 1995, p. 91). Com a abolição da escravidão indígena, os colonos leigos ficaram 
responsáveis pelo controle dos núcleos já instalados, e os povos aborígenes passaram ao 
regime semi-assalariado, com fortes traços de servidão (PRADO JÚNIOR, 2012, p. 43).

A ocupação do território, nesse período, concentrava-se nas proximidades dos rios. 
Como as espécies vegetais de interesse localizavam-se esparsas na floresta, os grupos 
populacionais se espalhavam ao longo dos cursos d’água para facilitar o escoamento dos 
produtos até Belém. Por essa razão, a propriedade fundiária não era a base da economia local 
(PRADO JÚNIOR, 2012, p. 45). 

A relação do colono com a floresta manteve-se pautada no extrativismo no próximo 
ciclo econômico de destaque, já no século XIX: a exploração da borracha. Proveniente da 
seringueira, a substância ganhou espaço no mercado internacional com o aumento do uso 
de bicicletas e, posteriormente, com a popularização do automóvel. Entre os anos 1898 e 
1910 (apogeu do ciclo da borracha no Brasil), o produto foi responsável por 25,7% da matriz 
de exportação nacional, atrás apenas do café (FAUSTO, 1995, p. 291). 

3 No início da colonização, a área correspondente ao território português a partir do Tratado de Tordesilhas 
foi dividida em capitanias hereditárias, pertencentes à Coroa, mas cedidas para particulares (os capitães-
donatários) para a administração. Embora a capitania fosse indivisível e inalienável, o capitão poderia doar 
uma extensão de terra virgem a um sesmeiro, que teria a obrigação de cultivá-la no prazo de cinco anos 
e pagar tributos à Coroa (FAORO, 2012, p. 121).

4 Segundo Regina Gadelha (2002, p. 67), Diego Nuñes foi um dos primeiros a realizar expedição no Vale 
Amazônico, em meados de 1538.
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Estima-se que, entre 1890 e 1900, o número de pessoas que chegaram e saíram da 
região foi de aproximadamente 110 mil pessoas (FAUSTO, 1995, p. 291). De acordo com 
Caio Prado Júnior, em 1906, cerca de 1,1 milhão de pessoas viviam na região, mais do que 
o triplo do contingente populacional existente em 1872. O ciclo da borracha foi ainda respon-
sável pelo crescimento das capitais Manaus e Belém, que vivenciaram anos áureos naquele 
período (PRADO JÚNIOR, 2012, p. 153). 

Com a queda das exportações (decorrente, sobretudo, da concorrência com o látex 
asiático), a região amazônica vivenciou nova etapa de despovoamento. Embora o látex bra-
sileiro tenha ganhado mais espaço, novamente, com a Segunda Guerra Mundial5, as expor-
tações asiáticas retomaram o ritmo ao final do conflito. Por essa razão, o Governo brasileiro 
passou a dedicar maior atenção à região (NUNES, 2018, p. 285).

Em 1953, foi criada a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Ama-
zônia (SPVA), com objetivo de dar efetividade ao desenvolvimento da região por meio de pla-
nos quinquenais elaborados pela Comissão de Planejamento da Valorização Econômica da 
Amazônia e sustentados com recursos preconizados pela Constituição Federal de 19466. Os 
primeiros objetivos traçados envolviam, em especial, o povoamento da região, a integração 
por meio de vias terrestres e fluviais, a criação de centros urbanos dotados de infraestrutura 
e a implementação da agricultura efetiva. Em 1959, foram criadas as colônias militares de 
fronteira na Amazônia, que visavam a segurança e a criação de centros de povoamento 
(NUNES, 2018, p. 286-287).

Com o golpe militar em 1964, o governo buscou dar efetividade às metas traçadas 
– já que a SPVA não obteve grandes resultados – com o lema “integrar para não entregar”. 
Em 1966, a SPVA foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM). No mesmo ano, foi fundado o Banco da Amazônia S/A e, em 1967, a Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus. Além disso, buscou-se efetivar o plano de abertura de 
estradas e de instalação de atividades diversas da extrativista na região (NUNES, 2018, p. 
287 e 290). A grilagem, também, ascende nesse período.

Em 1970, foi criado o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)7. 
O INCRA – assim como o Estatuto da Terra (Lei n. 4.505, de 1964) – nasce com o propósito 
de garantir a estrutura fundiária pautada na concentração histórica de terras no país (PRIETO, 
2020, p. 149), fruto do sistema de sesmarias que, ao longo dos séculos, originou o latifúndio 
no Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil (FAUSTO, 1995, p. 44-45). 

Nos anos anteriores ao golpe de 1964, as Ligas Camponesas ganham espaço no país 
em prol da reforma das estruturas agrárias, e a ameaça de uma revolução aos moldes socialis-

5 O Brasil firmou com os Estados Unidos uma série de acordos – os acordos de Washington – para 
fornecer matérias primas necessárias à indústria bélica durante o conflito.

6 O artigo 199 da Constituição Federal de 1946 destinava 3% da arrecadação da União e 3% do arrecadado 
pelos estados e municípios da região amazônica para o plano de valorização econômica da região.

7 O Decreto-lei n. 1.110, de 9 de julho de 1970, que cria o INCRA, também extingue o Instituto Brasileiro de 
Reforma Agrária (IBRA), o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e o Grupo Executivo da Reforma 
Agrária.
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tas fez com que o governo de João Goulart tomasse medidas para conter os ânimos no meio 
rural, entre as quais as “reformas de base”, anunciadas em 13 de março de 1964. Com isso, 
deu-se o estopim para a instalação da Ditadura no Brasil (PRIETO, 2017, p. 03-04).

Esse contexto é de suma importância para se entender o incentivo à ocupação da Região 
Norte do país. Ao mesmo tempo em que, com o Estatuto da Terra, o governo militar pretendia 
manter a estrutura agrária e conter os anseios revolucionários8, oferecia incentivos fiscais para 
que o grande capital se tornasse proprietário e para que o grande proprietário se tornasse empre-
sário, como já ocorria desde o início da industrialização (MARTINS, 1999, p. 100). 

Em 1970, o governo militar implantou o Programa de Integração Nacional (PIN), que 
visava iniciar a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém, e implementar 
projetos agropecuários e agroindustriais no Norte. No Decreto de criação (Decreto-lei n. 
1.106/1970), já estava previsto que uma faixa de dez quilômetros ao longo das rodovias 
seria destinada a colonização e a reforma agrária. O lema “homens sem terra à terra sem 
homens” expressa o objetivo da medida (TORRES; DOBLAS; ARLACON, 2017, p. 47):

Tornava-se necessário, então, encontrar uma forma de esvaziar a inquietação social 
causada pela concentração fundiária, mas os interesses em jogo, amparados pelo Es-
tado, não permitiam que se vislumbrasse qualquer forma de redistribuição da terra. Ou 
seja, era preciso fazer reforma agrária mantendo intocada a “sagrada” instituição do 
latifúndio. É quando os militares anunciam um ambicioso projeto para ocupar a bacia 
amazônica. A reforma agrária do Nordeste e do Sul seria feita na Amazônia. Com isso, 
passou-se a chamar de “reforma agrária” os projetos de colonização implantados 
ao longo da BR-230 e da BR-163, ambas então em construção (TORRES; DOBLAS; 
ARLACON, 2017, p. 47).

Embora a reforma agrária tenha como fundamento a redistribuição de terras, não im-
pediu que grupos econômicos obtivessem imensas áreas na Amazônia, processo que contava 
ainda com incentivos fiscais. Esse processo de povoamento do Norte se fez, sobretudo, de 
forma predatória, baseada na derrubada da floresta e no desrespeito à população tradicional. 
Mauricio Torres, Juan Doblas e Daniela Fernandes Alarcon destacam um manual da SUDAM 
para investimento na Amazônia que dispõe que “o sistema extensivo caracteriza pela lavoura 
itinerante, predatória e antieconômica, vinculada aos traços culturais da Região. Por isso mes-
mo não recebe nenhum estímulo ou amparo dos órgãos oficiais regionais”9 (2017, p. 49 e 51). 

8 [...] o Estatuto da Terra explicita a contradição entre o projeto de reforma agrária e a sua não-realização. 
Porta consigo, assim, o caráter de farsa histórica baseada na reificação da propriedade privada capitalista 
da terra, de retórica institucionalizada da reforma agrária que se fundamentou na intencionalidade de 
desmobilização e repressão do campesinato e na ampla defesa da agricultura empresarial na forma 
do latifúndio. O Estatuto da Terra funcionou então como o marco jurídico da reprodução do poder de 
classe dos grandes proprietários de terra e como referência para a compreensão do pacto territorial de 
manutenção da escorchante concentração fundiária brasileira (PRIETO, 2017, p. 06).

9 Em contrapartida, os colonos que buscavam refazer a vida no Norte do país chegavam à região 
esperançosos com a propaganda do Governo, mas viam-se quase sem assistência. No Pará, Mauricio 
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A partir de então, a grilagem ganha ainda mais espaço. O fenômeno é entendido como 
a apropriação ilegal de terras públicas, de forma a conferir legalidade ao processo por meio de 
um intrincado mecanismo de fraudes documentais, corrupção dos responsáveis pelo sistema 
de titulação e mesmo alianças políticas e econômicas. O processo é frequentemente usado 
por empresas, madeireiros, criadores de gado e especuladores fundiários, e ganha força com 
políticas públicas de incentivo ao “progresso econômico” na Região Norte do Brasil.

2 A GRILAGEM NA AMAZÔNIA: ORIGENS, PROCESSOS E 
LEGALIZAÇÃO

A grilagem não é um procedimento que tem origem no período militar, mas está inti-
mamente conectada a ele. Segundo Gustavo Prieto (2020, p. 136), a Lei de Terras de 1850 
(Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850) foi o primeiro marco da legalização da grilagem no 
Brasil. Embora tivesse estabelecido que as terras devolutas somente seriam adquiridas por 
meio da compra e venda, a lei também legalizou os títulos de sesmarias e confirmou “pos-
ses” imensas, desde que cultivadas, medidas e registradas. Assim, a Lei de Terras legitimou 
a ocupação em áreas que, anteriormente, pertenciam ao Estado.

A Lei de Terras legitimou a aquisição de terras por meio do saque – afinal, os co-
lonizadores não encontraram na América uma terra despovoada. Além disso, privilegiaram 
a propriedade privada, na medida em que estabeleceu um conceito residual para as terras 
devolutas10 e permitiu a declaração de posse pelo próprio possuidor, fatores que, somados 
ao impedimento de recusa do Registro Paroquial de terras, criado em 1854, mesmo quando 
fraudulento (PRIETO, 2020, p. 139), contribuíram para os contornos cada vez mais nítidos 
da grilagem de terras públicas.

Como a Lei de Terras impedia também novas aquisições por meios diversos da 
compra e venda, a falsificação de títulos de propriedade se tornou prática comum. Por meio 
de títulos com datas retroativas, os papéis eram registrados mediante suborno. Em razão 
da autodeclaração, a demarcação e medição ficavam a cargo do particular, de forma que o 
cenário era propício para a usurpação de terras (PRIETO, 2020, p. 141):

Torres, Juan Doblas e Daniela Fernandes Alarcon narram que, conforme relatos dos moradores da região 
de Novo Progresso, a colonização se deu de forma espontânea: os próprios colonos mediam a terra 
conforme as delimitações exigidas (três quilômetros de frente e dez quilômetros ao fundo) e se instalavam 
no local. Ainda que o INCRA se fizesse presente em alguns casos, sua atuação era quase subsidiária 
(2017, p. 54).

10 Art. 3o São terras devolutas:
§ 1º As que não se acharem aplicadas a algum uso público nacional, provincial ou municipal.
§ 2º As que não se acharem no domínio particular por qualquer título legítimo, nem forem havidas por 

sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em comisso por falta do 
cumprimento das condições de medição, confirmação e cultura.

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, que, apesar de incursas 
em comisso, forem revalidadas por esta Lei.

§ 4º As que não se acharem ocupadas por posses, que, apesar de não se fundarem em título legal, forem 
legitimadas por esta Lei (BRASIL, 1850).



DO ILEGAL AO (IR)REGULAR: ... 237

Os proprietários de terra encontraram assim três chaves para o processo de conso-
lidação de seus grilos e apropriação privada das terras brasileiras: i) mantiveram a 
imensidão do território passível de ser incorporado em novas frentes de legalização 
de grilagem no futuro; ii) realizaram a formação de sua propriedade privada construída 
na mentalidade latifundiária de que terra pública e devoluta era terra de ninguém, ou 
melhor, era terra passível de ser grilada; e iii) os fazendeiros-grileiros descobriram a 
chave para a manutenção de lucratividade capitalista: a reprodução de estratégias 
de produção não-capitalistas para a reprodução de seu capital, passando da renda 
capitalizada concretizada no escravo para a renda capitalizada realizada na monopoli-
zação de terras devolutas e na legalização constante de grilagens em todo o território 
nacional (PRIETO, 2020, p. 141).

Na década de 1930, com o Decreto n. 19.924/1931 reconhecia as concessões de 
terras nos anos anteriores, desde que os títulos e certidões autênticas fossem apresentados 
para transcrição no Registro de Imóveis, sem exigência de qualquer limite de dimensão (art. 
4º) (PRIETO, 2020, p. 143). Segundo Gustavo Prieto, a medida se deu com o paulatino cres-
cimento de uma corrente jurisdicional que acreditava ser indesejável a proibição da posse 
sobre as terras devolutas, mesmo que a usucapião de terras públicas fosse proibida na Lei 
de Terras e existisse posição jurídica no sentido da imprescritibilidade de bens no Código 
Civil de 191611 (GRANDE JÚNIOR, 2017, p. 291). Embora não permitisse novas aquisições12, 
o Decreto anistiou, mais uma vez, a grilagem dos anos anteriores (2020, p. 146).

A terceira fase da legalização da grilagem se deu no regime militar, sobretudo na 
Amazônia brasileira (PRIETO, 2020, p. 148). A política de ocupação da Região Norte rece-
beu fortes incentivos fiscais, à exemplo do Fundo para Investimentos Privados do Desen-
volvimento da Amazônia, que concedia até 100% de dedução no imposto de renda para a 
implementação de negócios na região (TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 49). Com 
isso, pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras, voltaram-se para o Norte, seja 
com a intenção de instalar lá seus empreendimentos ou de obter terras para a especulação 
financeira (LOUREIRO; PINTO, 2005, p. 78).

Foram esses incentivos que tornaram a grilagem ainda maior na região, uma vez que 
havia interesse em obter extensões de terras cada vez maiores na região. Em 1968, uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito13 apurou denúncias a respeito de corrupção, grilagens 

11 De acordo com o art. 67 do Código Civil de 1916, os bens públicos somente perderiam a inalienabilidade 
na forma da lei. Com isso, alguns juristas entendiam que os bens públicos – em que se incluem as terras 
devolutas – seriam imprescritíveis (não passíveis de serem adquiridos por usucapião). 

12 O art. 1º do Decreto n. 19.924/1931 dispunha que “Compete aos Estados regular a administração, 
concessão, exploração, uso e transmissão das terras devolutas, que lhes pertencem, excluída sempre 
(Cód. Civil, arts. 66 e 67) a aquisição por usucapião, e na conformidade do presente decreto e leis 
federais aplicáveis”. Além disso, previa que a concessão de terras devolutas privilegiaria a pequena 
propriedade, a ocupação e a cultura efetiva. Já em 1933, o Decreto n. 22.785 dispôs de forma clara que 
os bens públicos não são sujeitos à usucapião (GRANDE JÚNIOR, 2017, p. 291).

13 Embora a CPI instaurada em 1968 tivesse como objetivo investigar as denúncias, o Ato Institucional n. 
05, um dos mais rigorosos da Ditadura Militar, impediu a continuidade do processo.
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e venda de terras para estrangeiros no país. Segundo Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o 
relatório da CPI apurou que mais de 20 milhões de hectares de terras brasileiras (mais de 
15 milhões apenas na Amazônia) estavam sendo transacionados com grupos estrangeiros. 
As principais formas de transação seriam a compra a antigos proprietários ou posseiros, a 
requisição de terras devolutas a governos estaduais e a grilagem (2010, p. 10-11). 

Segundo apurado pelo autor, uma das técnicas comuns da grilagem era a transação 
por meio de escritura particular no valor de até NCr$10,00, valor que, segundo o Código 
Civil de 1916, art. 134, §2º, dispensaria a confecção de escrituras públicas. O registro da 
escritura particular contava com cartórios previamente envolvidos nos esquemas. Ainda, o 
relatório da CPI apontou até mesmo o roubo de papéis em branco e documentos antigos de 
igrejas, a fim de confeccionar falsas escrituras envelhecidas pelo passar dos anos (OLIVEI-
RA, 2010, p. 11).

Além disso, a grilagem também era uma forma de burlar os dispositivos legais que 
regulavam a extensão permitida para aquisição de terras públicas. A Constituição Federal de 
1946 (art. 156, §2º) impedia a alienação ou concessão, sem prévia autorização do Senado, 
de área superior a 10.000 hectares. Com a Emenda Constitucional n. 10, de 9 de novembro 
de 1964 (já no período militar), essa área foi reduzida para 3.000 hectares, mesmo valor 
previsto na Constituição de 1967 e de 1969 (OLIVEIRA, 2005, p. 84). 

Já em relação às posses em terras devolutas, a CF/46 garantia a preferência na 
aquisição de até 25 hectares para aqueles que nelas tivessem morada habitual. Em 1964, 
com a Emenda Constitucional n. 10, a extensão passou a 100 hectares (BRASIL, 1946), o 
que foi mantido pela CF/6714 e pela alteração de 1969 (BRASIL, 1967). Além disso, áreas de 
até 3.000 hectares poderiam ser alienadas ou concedidas sem prévia autorização do Senado 
Federal.

Para se desfazer dos limites constitucionalmente impostos, tornou-se comum a uti-
lização de técnicas diversas:

Desde os anos de 1960, tornaram-se comuns certas práticas que ainda hoje ocorrem 
objetivando a grilagem de terras, tais como: a venda de uma mesma terra a compra-
dores diversos; a revenda de títulos de terras públicas a terceiros como se elas tives-
sem sido postas legalmente à venda através de processos licitatórios; a falsificação 
e a demarcação da terra comprada por alguém numa extensão muito maior do que a 
que foi originalmente adquirida, com os devidos documentos ampliando-a; a confec-
ção ou adulteração de títulos de propriedade e certidões diversas; a incorporação de 
terra pública a terras particulares; a venda de títulos de terra atribuídos a áreas que 
não correspondem aos mesmos; a venda de terra pública, inclusive indígena e em 
áreas de conservação ambiental, por particulares a terceiros; o remembramento de 
terras às margens das grandes estradas federais, que em anos anteriores haviam sido 

14 Na Constituição de 1946, mesmo após a Emenda Complementar n. 10, exigia-se apenas a morada 
habitual para a regularização dessas áreas (art. 156, §1º). Na Constituição de 1967, exigia-se que o 
posseiro se torna a terra produtiva pelo seu trabalho e o de sua família (art. 164).
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distribuídas em pequenos lotes para fins de reforma agrária a agricultores e a posterior 
venda dos lotes, já remembrados, transformando-os em grandes fazendas de gado 
(...) (LOUREIRO; PINTO, 2005, p. 79).

Esses recursos também serviram para auxiliar a transação de terras com grupos 
estrangeiros, após a Lei n. 5.709/71. A lei limitou a extensão de terras passíveis de aquisição 
por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras em até 50 módulos fiscais a até 10% da área de 
um município. Entretanto, admitia a regularização das terras adquiridas antes de 1969 e auto-
rizava que o Presidente, mediante decreto, permitisse a aquisição além dos limites impostos, 
desde que de interesse para o desenvolvimento do país. A título de exemplo, somente o 
americano Daniel Ludwig possuía mais de 5 milhões de hectares de terra na Amazônia que 
foram completamente anistiadas pelo governo militar (OLIVEIRA, 2010, p. 16 e 18).

Em 1971, o Governo promulgou o Decreto-lei n. 1.164, que federalizou as terras 
existentes em um raio de 200 quilômetros ao longo das rodovias federais existentes, em 
construção ou ainda planejadas, em toda a Amazônia Legal. Com isso, o Governo pretendia 
– ao menos na teoria – implementar programas de colonização e reforma agrária na região 
da BR-163 (Rodovia Cuiabá-Santarém) e da BR-230 (Rodovia Transamazônica) (TORRES; 
DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 16). 

De acordo com Maurício Torres (2005, p. 284), o decreto federalizou cerca de 70% 
da área do Pará, o que causou uma situação de incerteza que auxiliou no processo de grila-
gem de terras no estado. Isso porque 6 milhões de hectares já haviam sido alienados pelo 
governo estadual entre 1955 e 1964. Apesar disso, o estado do Pará não tinha absoluto 
controle sobre a localização das terras, tampouco os adquirentes, que, em muitos casos, 
apenas as utilizavam como reserva de valor. Com a criação das rodovias, as terras da região 
se valorizaram e a procura aumentou, ocasionando a consequente venda de terras antes já 
tituladas pelo governo estadual. O descontrole sobre a titularidade das terras também facili-
tou a aquisição ilegítima. 

Em 1976, um novo elemento é adicionado no contexto fundiário já caótico na região: a 
Lei n. 6.383 permitia a legitimação da posse de ocupantes de terras públicas de até 100 hec-
tares, que a tornassem produtivas com seu trabalho e de sua família, desde que não possuísse 
outro imóvel e tivesse morada permanente e cultura efetiva há pelo menos um ano na área (art. 
29) (BRASIL, 1976). A lei não atingiu apenas pequenos posseiros legítimos, mas incentivou a 
corrida pela regularização fundiária de áreas públicas ilegalmente ocupadas na Amazônia por 
toda a região por onde passou a BR-163 (TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 16):

O procedimento repetia a receita já usada em Mato Grosso para a grilagem de terras: 
a grande apropriação era fracionada em diversos lotes menores que o limite constitu-
cional e, para cada um dos lotes, abria-se um processo independente no Incra, com 
distintos “laranjas” como requerentes. Esses “testas de ferro”, na prática, encobriam 
um só grande grileiro. Não raro, a falsidade ideológica praticada era pouco ou nada 
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encoberta, como, por exemplo, nos casos em que muitos dos “laranjas” interessados 
em lotes contíguos apresentavam o mesmo procurador (...).

Tais processos, além de deflagrar uma corrida pela apropriação ilegal de vastas gle-
bas, criaram um mercado de venda por meio de protocolos de processos no Incra. 
Explicando melhor: a ficha com o número do processo que declarava a detenção de 
terras e requeria a “regularização fundiária” era tomada como título fundiário apto para 
a negociação da terra.

A despeito da destinação das terras em torno da rodovia para a reforma agrária, a 
grilagem espalhou-se rapidamente na Amazônia, fato investigado posteriormente pelas Co-
missões Parlamentares de Inquérito instaladas em 1977, 2001 e 2010. Segundo o Relatório 
da CPI de 2001, a discriminação das terras era tarefa difícil para o INCRA, em virtude das 
posses precárias em regiões de seringais e castanhais, da alienação irregular dos estados 
na faixa de fronteira, das transcrições indevidas em registros de imóveis, da deficiência dos 
cartórios da região, além das invasões criminosas e do desordenado fluxo migratório local 
(BRASIL, 2001, p. 350).

Em 1999, já após a redemocratização, o INCRA publica “O Livro Branco da Grilagem 
de Terras”, documento que também denunciou as formas de fraude. No mesmo período, o 
Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) foi modernizado, visando dar mais efetividade 
ao Cadastro Rural. Nos anos subsequentes, medidas foram tomadas para averiguar a ex-
tensão das terras cadastradas, à exemplo da Lei n. 10.267/01, que pretendia que todos os 
imóveis rurais fossem georreferenciados, a portaria conjunta n. 10, assinada pelo INCRA e 
pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2004 e a instituição do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), em 201215 (TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 23). 

Apesar dessas medidas, algumas modificações aparentemente singelas incentivam 
um processo duradouro de anistia a grilagem a partir de 2004. Em 2005, com a edição da 
Medida Provisória n. 252 (conhecida como “MP do Bem” e convertida na Lei n. 11.196/05), 
se passou a permitir a concessão de terras da União na Amazônia Legal até o limite de 
500 hectares com dispensa de licitação, alterando o art. 17 da Lei de Licitações (Lei n. 
8.666/93). Em 2008, a MP n. 422 (Lei n. 11.763/08) alterou novamente a Lei de Licitações, 

15 De acordo com o art. 1º da Portaria INCRA/MDA, as Superintendências Regionais do INCRA deveriam exigir, 
nos processos em curso ou novos, documentação que comprovasse, sobretudo por georreferenciamento, 
que a área tida como posse por ocupação não correspondia a terras públicas federais. Em caso positivo, o 
INCRA não emitiria o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais (CCIR) e o encaminharia a documentação à 
Procuradoria. A Portaria também exigia a documentação de imóveis já cadastrados, sob pena de inibição do 
cadastro. Além disso, os documentos cadastrais emitidos pelo INCRA à particulares que correspondessem 
a terras públicas da União não fariam prova de propriedade, posse de boa-fé ou de direitos (TORRES; 
DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 23). Já o CAR é um instrumento declaratório, eletrônico e obrigatório para 
os imóveis rurais, que impõe a identificação do proprietário ou possuidor, a comprovação da propriedade 
ou posse e a identificação do imóvel. Nele devem constar as informações ambientais do imóvel, como 
áreas de preservação permanente e reserva legal. Embora também não seja considerado título para fins 
de regularização fundiária, o instrumento ganha papel importante, assim como todos os documentos 
autodeclaratórios, para a grilagem na Amazônia (PRIETO, 2020, p. 211).
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ampliando o limite acima mencionado de 500 hectares para 1500 hectares. Em 2009, com 
a MP n. 458 e a consequente Lei n. 11.952, surge um novo marco legal para a regularização 
fundiária na Amazônia Legal (TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 24-27).

A Lei n. 11.952/09 origina o Programa Terra Legal. Entre as principais inovações, a 
MP n. 458 e a lei dela consequente permitiam a regularização, de forma onerosa e indepen-
dente de licitação, de todos os imóveis ocupados anteriormente a 01 de dezembro de 2004 
em terras da União na Amazônia Legal, desde que com extensão de até 15 módulos fiscais e 
que não ultrapasse o quantum de 1500 hectares. Em caso de áreas superiores a esse limite, 
a Lei permitia a titulação parcial, desde que desocupada a área excedente. Nas áreas de até 
um módulo fiscal, a regularização seria gratuita, e nas áreas de até quatro módulos fiscais, 
a vistoria não seria necessária, exceto em casos específicos, a critério da Administração 
Pública (BRASIL, 2009). Essa dispensa, contudo, foi declarada inconstitucional pelo Plenário 
do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4256.

O Programa, ainda, inovou em outros aspectos. Maurício Torres, Cândido Neto da 
Cunha e Natalia Ribas Guerrero (2017, p. 207-208) chamam atenção ao fato de que, com o 
Programa Terra Legal, se tornou possível a regularização de áreas em que a exploração direta 
não era realizada apenas com o próprio trabalho do ocupante e de sua família, mas sim com a 
participação de terceiros assalariados (art. 2º, II). Os autores ainda destacam que o Programa 
reduziu de dez para três anos a cláusula legal de proibição de venda da terra após a titulação 
(art. 15, parágrafos 4º e 5º). Essa previsão permitiu o desmembramento de latifúndios para 
titulação em nome de “laranjas” para, posteriormente, ocorrer o reagrupamento da área.

Em 2014, quando o programa já deveria estar em fases de encerramento, ainda exis-
tiam 55 milhões de hectares de terras públicas em situação indefinida na Amazônia. Além 
disso, uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou diversas irregularidades no 
programa. Segundo o apurado, 11% dos beneficiários (887 deles) não atendiam aos requisi-
tos do programa, e 37% apresentavam indícios de que não se enquadravam nas disposições 
(2931 beneficiários) (BRASIL, 2015, p. 01-02)

O TCU também apontou que os valores cobrados eram desproporcionalmente in-
feriores aos preços impostos para titulados com o mesmo perfil em outros programas e 
tabelas do INCRA, e que havia descumprimento das condições resolutivas, especialmente 
relativas à ocupação e exploração direta, cultivo efetivo ou não alienação da propriedade. 
Além disso, apontou falhas de controle, como a ausência de medidas para impedir a ins-
crição no Programa por procurações e para inibir a emissão do Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural quando não atingidos os requisitos (BRASIL, 2015, p. 01-02). Segundo 
Mauricio Torres, Juan Doblas e Daniela Fernandes Alarcon (2017, p. 30), cerca de 5,96% 
dos requerentes ocupavam cerca de 63% das terras públicas atingidas pelo programa, o que 
indica a regularização de enormes latifúndios no Norte do país. 

Não obstante, em 2016, a MP n. 759 (convertida na Lei n. 13.465/2017), que alterou 
a Lei 11.952/09, passou a permitir a regularização de áreas de até 2500 hectares, e não mais 
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de 1500 hectares como previsto originalmente no programa. A data para comprovação da 
ocupação com benefícios no pagamento também passou para 22 de julho de 2008, prazo 
que pode se estender até 2011 em caso de descumprimento das condições e pagamento 
integral do preço estipulado pelo INCRA, aumentando-se ainda mais a possibilidade de regu-
larização de áreas griladas (TORRES; CUNHA; GUERRERO, 2017, p. 208).

Na nova fase do Programa Terra Legal, criada pela MP n. 759, o conceito de “ex-
ploração direta” passou a permitir a exploração por meio de pessoa jurídica de cujo capital 
social o ocupante pretendente à regularização seja titular majoritário ou integral (BRASIL, 
2017). Com isso, grande parte das terras públicas situadas nas proximidades das rodovias, 
inicialmente destinadas aos programas de reforma agrária e ilegalmente usurpadas ao longo 
dos anos tornaram-se regularizadas.

Após as movimentações ocorridas nos governos petistas de Luís Inácio Lula da Silva 
e Dilma Rousseff, e da gestão de Michel Temer, a chamada “regularização fundiária” na Ama-
zônia ganhou novo capítulo com a Medida Provisória n. 910, de 2019. A “MP da Grilagem”, 
como ficou conhecida, estendeu novamente o prazo de ocupação, agora para 05 de maio de 
2014 (ou, no caso do pagamento integral, até 201816) além de unificar as normas para todo 
o território nacional, já que as leis anteriores, editadas em 2005, 2009 e 2017 restringiam-se 
a Amazônia legal (PRIZIBISCZKI, 2019).

A gratuidade da regularização, antes para imóveis de até um módulo fiscal, estendeu-
-se para imóveis de até 4 módulos fiscais. Além disso, a MP n. 910/19 também aumentou 
a extensão das áreas não vistoriáveis para 15 módulos fiscais (e não 4, como foi estipulado 
em 2017), conforme os requisitos do art. 13 da medida (BRASIL, 2019). 

Após o término de sua vigência, a MP n. 910/19 perdeu validade e seu relatório foi 
convertido no Projeto de Lei n 2.633/2020, que tramita na Câmara dos Deputados e está, 
atualmente, aguardando Constituição de Comissão Temporária pela Mesa. Dessa forma, ain-
da há possibilidades de as alterações serem restabelecidas. De toda forma, o que se verifica 
é um processo de ampliação da anistia à grilagem na Amazônia brasileira que tende, paula-
tinamente, a se ampliar para outras regiões do Brasil.

3 A CONFIGURAÇÃO ATUAL DA PROPRIEDADE NA RE-
GIÃO NORTE DO BRASIL E OS IMPACTOS DA GRILA-
GEM DE TERRAS

Em 2019, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o Censo 
Agropecuário realizado no ano de 2017. Segundo a publicação, a Região Norte possui uma 
área territorial de 385.332.720 hectares, dos quais 65.213.349 (quase 17%) estão ocupados 

16 Essa disposição é auferível a partir da redação dada pela MP n. 910/19 ao artigo 38, parágrafo único, 
inciso I, da Lei 11.952/09.
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por estabelecimentos agropecuários17. Destes, cerca de 43,5% localizam-se no Pará, onde 
também predominam as propriedades maiores. A área de terras indígenas e ocupadas por 
unidades de conservação totalizam aproximadamente 55% da área territorial de toda a re-
gião, sendo que 43% delas se encontram no Amazonas (IBGE, 2017, p. 61).

Observando-se os dados disponíveis no Censo Agropecuário de 2006 e 2017, nota-
-se que houve uma evolução de aproximadamente 72% no número de estabelecimentos na 
Região Norte de 1975 a 2017, o que corresponde a um aumento de cerca de 102% na área 
ocupada por estabelecimentos agropecuários. Com base nos dados disponíveis nos dois 
documentos, é possível construir a seguinte tabela:

TABELA 1 – Evolução da ocupação da região Norte segundo o IBGE.

Fonte: Censo Agropecuário 2006 e 2017. Construído pela autora.

Nota-se um expressivo aumento na área ocupada entre 2006 e 2017, espaço tem-
poral que coincide com a instauração do Programa Terra Legal. Por óbvio, a evolução da 
ocupação da Amazônia não se deve exclusivamente ao programa (embora este tenha seu 
papel na grilagem de terras, como afirmado), mas a diversos fatores em conjunto, como 
a expansão da fronteira agrícola (em especial, da soja), o aumento do desmatamento e a 
ampliação da pecuária. 

Segundo Paulo Henrique Faria Nunes (2018, p. 293-294), o avanço da agricultura e 
da pecuária em direção à Amazônia começou com os programas de financiamento do gover-
no militar. Com o avanço tecnológico, a soja ocupa cada vez mais espaço. Em 2005/2006, 
a soja ocupava 1,14 milhão de hectares do bioma, já em 2018/2019, este número passou 
a 5 milhões de hectares, cerca de 13,9% do território nacional ocupado por esse plantio, 
conforme dados disponibilizados pela Moratória da Soja – Safra 2018/19. Na temporada de 
2018/2019, houve um incremento de 38%. 

Além disso, a pecuária cresceu, entre 1990 e 2003, cerca de 140%, passando de 
26,6 milhões de cabeças de gado para 64 milhões, um aumento anual de 6,9% (dez vezes 

17 “O conceito de estabelecimento agropecuário, conforme recomendado pela FAO, é o que corresponde 
à unidade econômica de produção agropecuária sob administração única, incluídos os produtores sem 
área, os produtores que exploram áreas próximas distintas como sendo um único estabelecimento (mesma 
maquinaria, mesmo pessoal e mesma administração), e os produtores que exploram terras de imóveis 
rurais na forma de arrendamento, parceria, ou aquelas simplesmente ocupadas” (IBGE, 2017, p. 63).
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mais do que o crescimento do rebanho no restante do país) (IMAZON, 2015). De acordo 
com os Resultados Preliminares do Censo Agropecuário de 2017, os estados da Região 
Norte são responsáveis por 20,7% do total de cabeças de gado levantados no país, e deste 
contingente, 43% localizam-se no Pará (IBGE, 2017, p. 103). 

Segundo um estudo publicado na revista Science, em julho de 2020, por doze pes-
quisadores brasileiros, 2% das propriedades rurais da Amazônia e do Cerrado são respon-
sáveis por 62% do desmatamento nesses biomas. Os pesquisadores calculam que 20% das 
exportações de soja para a União Europeia são provenientes de áreas desmatadas ilegalmen-
te, assim como 17% das exportações de carne (RAJÃO et al., 2020).

O desmatamento para retirada de madeira também é uma realidade local. Em 2019, 
o Brasil registrou 10,1 mil km² de desmatamento, a taxa mais alta desde 2008 (ESCOBAR, 
2020). Em grande parte, o desmatamento relaciona-se à exploração de madeira ilegal, pro-
cesso que também está vinculado à grilagem. Após a retirada da floresta – muitas vezes 
para a venda de madeira – a área desmatada valoriza-se substancialmente, tornando-a mais 
atrativa para os criadores de gado e outros empresários. Com isso, facilita-se o processo 
de tornar a área aparentemente ocupada, garantindo a possibilidade de regularizá-la pelo 
Programa Terra Legal. (TORRES; DOBLAS; ALARCON, 2017, p. 82). 

Por fim, os incêndios na Amazônia em 2019 e 2020 estão também relacionados 
com a grilagem, na mesma direção que o desmatamento da floresta. Segundo registros 
do sistema DETER, em nota técnica divulgada pelo IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia, as áreas de florestas públicas não-destinadas e as áreas sem informação18 
responderam por 38% do desmatamento registrado em 2019. Os focos de calor também 
se concentraram nas áreas que são foco da grilagem de terras: 30% dos incêndios de 2019 
concentraram-se em áreas não-designadas e sem informações cadastrais. Nas proprieda-
des privadas ocorreram 31% dos incêndios (ALENCAR et al., 2020, p. 07-08):

Dessa forma, verifica-se que a grilagem na Amazônia decorre de um intrincado processo 
de exploração, favorecido pela falta de destinação das terras públicas, tendo em vista que há a 
permanente perspectiva de anistia à usurpação. Conforme a Nota Técnica divulgada pelo IPAM, o 
combate à grilagem “passa também pela destinação das áreas públicas para a conservação e o 
uso sustentável dos recursos florestais, com respeito às populações tradicionais que ali vivem, e 
a consolidação e o apoio ao sistema de áreas protegidas” (ALENCAR et al., 2020, p. 09).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A grilagem de terras públicas na Amazônia é um processo de particularidades his-
tóricas. Durante a colonização da região, em virtude da densidade da mata nativa, da qua-

18 Para as florestas públicas não-destinadas, a fonte utilizada na Nota Técnica foi o Cadastro de Florestas 
Públicas, que se encontra abrigado no Serviço Florestal Brasileiro. O documento também incluiu as áreas 
sem informação cadastral, que podem representar tanto terras públicas como terras privadas, mas que 
não se encontram em nenhum cadastro formal.
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lidade do solo e da distância da zona costeira (entre outros fatores), não se instalou na 
região latifúndios agroexportadores tal como ocorreu em outras regiões do país. A atividade 
econômica extrativista tornou-se comum, o que facilitou a descentralização dos imóveis e a 
dificuldade de controle sobre as áreas ocupadas.

 A corrida pela apropriação de terras na região, após o ciclo econômico da borracha, 
deu-se com os programas de desenvolvimento instalados pelo governo militar. Com incenti-
vos fiscais e a disponibilidade de terras, a grilagem torna-se ainda mais comum, sobretudo 
porque as terras públicas são vistas como terras de ninguém e, portanto, passíveis de apro-
priação.

Embora o país, desde a Lei de Terras de 1850, tenha como posição consolidada 
anistiar as posses irregulares, esse processo tornou-se mais evidente a partir da edição da 
“MP do Bem”, Medida Provisória n. 252, de 2005. A medida previu que áreas de até 500 hec-
tares poderiam ser concedidas com dispensa de licitação. Em 2008, esse valor foi elevado 
para 1500 hectares pela MP n. 422/2008. Já em 2009, a MP n. 458 permitiu a regularização 
de áreas de até 15 módulos ficais (de até 1500 hectares), sem licitação, dentro do Programa 
Terra Legal, valor elevado para 2500 hectares pela MP n. 759/2017.

Em linhas gerais, tais medidas “anistiam a grilagem de terras” porque transformam 
o que é ilícito (a apropriação de terras públicas) em irregularidade, de forma que é possível a 
convalidação. A expectativa de que áreas cada vez maiores serem regularizadas e a possibi-
lidade de sempre desmembrar as propriedades em nomes de “laranjas” por meio de diversos 
esquemas de fraude tornam o processo ainda mais duradouro.

Em contrapartida, a grilagem ataca a floresta, uma vez que se vincula à expansão 
da fronteira agrícola, ao desmatamento para extração de madeira e para a criação de gado, 
além de outras atividades que se tornam frequentes na região. Tais circunstâncias também 
prejudicam as populações tradicionais, desalojadas das terras que poderiam obter – seja 
pelo reconhecimento de suas posses legítimas, seja pela destinação das áreas de forma 
efetiva para unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo geral analisar de forma crítica os fundamentos da fragilidade 
do sistema normativo de proteção ambiental, com enfoque no Brasil. Por conseguinte, tem como 
objetivos específicos investigar as bases histórico-ideológicas que constituem o fundamento da 
legislação ambiental brasileira, bem como os impactos do atual cenário na tutela ambiental, com a 
ascensão do neoliberalismo, o desmantelamento do sistema legal de proteção do meio ambiente, 
a extração predatória de recursos naturais e a dificuldade de implantação de políticas públicas 
ambientais que efetivamente protejam a natureza. A hipótese deste estudo sugere que a fragilidade 
da proteção ambiental se dá em razão das bases antropocêntricas do ordenamento jurídico, da 
política extrativista predatória e da noção retrógrada de progresso. A metodologia utilizada para a 
execução da pesquisa foi teórico-exploratória, pautada principalmente na análise de textos doutri-
nários e fontes legais, além de documentos afetos à dinâmica jurídico-judiciária. Ao final, restou 
confirmada a hipótese, tendo sido verificado que, enquanto perdurar o pensamento antropocêntri-
co e econômico-progressista no que diz respeito à relação homem-natureza, ter-se-á a proteção 
normativa conferida à natureza colocada sempre em uma posição de fragilidade e dependência 
em relação às prioridades estabelecidas pelo ser humano. 
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ABSTRACT
This article aims to critically analyze the causes leading to the fragility of the normative environ-
mental protection system, focusing on Brazil. Therefore, its specific objectives are to investigate 
the historical-ideological bases which constitute the foundation of Brazilian environmental legis-
lation, as well as the impacts of the current scenario on environmental protection, with the rise 
of neoliberalism, the dismantling of the legal system for the protection of the environment, the 
predatory extraction of natural resources and the difficulty of implementing environmental public 
policies that effectively protect nature. The hypothesis proposed by this study suggests that the 
fragility of environmental protection is due to the anthropocentric bases of the legal system, 
the predatory extractive policies and the retrograde notion of progress. The methodology used 
for the research was theoretical-exploratory, based mainly on the analysis of doctrinal texts and 
legal sources, in addition to documents related to the juridical-judicial dynamics. In the end, 
the hypothesis was confirmed, and it has been verified that, as long as the anthropocentric and 
economic-progressive thinking persists with regard to the relationship between man and nature, 
the normative protection given to nature will always be placed in a position of fragility and depen-
dence on the priorities established by the human being.

Key words: environment; anthropocentrism; progress; extractivism. 

INTRODUÇÃO

Embora a questão ambiental tenha adquirido maior importância com o passar do 
tempo, verifica-se algumas inconsistências em seu tratamento. Com efeito, enquanto em 
alguns momentos percebe-se no ordenamento jurídico os reflexos de uma aparentemente 
avançada consciência ambiental, em outros a questão parece ser simplesmente desconsi-
derada, verificando-se inclusive alguns retrocessos legislativos e de conscientização. Diante 
disso, emerge a percepção de uma fragilidade dos avanços normativos e da compreensão 
acerca da importância do meio ambiente, o qual tem sido colocado em posição de submis-
são à lógica extrativista neoliberal.

Nesse sentido, indaga-se o fundamento para referida fragilidade, considerando-se a 
compreensão da necessidade de preservação da natureza em um momento anterior. Como se 
explica a vulnerabilidade da proteção do meio ambiente diante de tantos avanços científicos na 
seara ambiental, que demonstram a importância imensurável do ecossistema mundial? 

A fim de buscar respostas para tal indagação, inicialmente será feita uma análise da 
perspectiva teórica sobre o tema. Em seguida, serão examinados os avanços e retrocessos 
ambientais, buscando-se compreender o contexto em que se inserem.

1 ESCOLAS SOBRE O RELACIONAMENTO ENTRE O HO-
MEM E A NATUREZA 

O meio ambiente é diretamente afetado pela posição do homem em relação à na-
tureza, a qual se baseia em concepções chamadas de cosmovisões. As cosmovisões se 
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subdividem nos conceitos de antropocentrismo, ecocentrismo e biocentrismo. Elas devem 
ser levadas em consideração para uma melhor compreensão da natureza e de algumas pro-
teções e garantias que compõem o ordenamento jurídico brasileiro (SILVA, 2017).

1.1 Cosmovisão antropocêntrica

Na visão antropocêntrica, o homem ocupa uma posição central no que se refere às 
preocupações ambientais, e a natureza tem a função básica de atender às necessidades 
humanas. Seguindo esse raciocínio, “todos os recursos naturais são considerados coisas 
e, portanto, apropriáveis do ponto de vista econômico” (SIRVINSKAS, 2006, p.8). De uma 
forma geral, a concepção antropocêntrica se mantém arraigada em diversos setores da so-
ciedade contemporânea, o que impede muitos avanços no que se refere à conservação do 
meio ambiente. 

1.2 Cosmovisão biocêntrica

A visão biocêntrica coloca a vida, em todas as suas manifestações, como foco da 
proteção ambiental. Para o biocentrismo, diferentemente do antropocentrismo, a proteção à 
natureza deve ocorrer não somente em função do homem, mas também de todos os demais 
seres vivos (ROLLA, 2010). O art. 3°, inciso I da lei n. 6.938/81 3º, estabelece claramente 
que a proteção ambiental alcança todas as formas de vida:

Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 
[…] (BRASIL, 1981).

1.3 Cosmovisão ecocêntricaou holística

Por fim, a visão ecocêntrica coloca a natureza, e não o homem, como centro do uni-
verso. Rolla (2010, p. 10) ensina que “o ecocentrismo nos remete a ideia de que os recursos 
naturais têm um valor próprio, essencial, seja de natureza biótica ou abiótica”. A flora, a 
fauna e a biodiversidade, segundo essa visão, também são sujeitos de direito, devendo ser 
protegidos pela legislação.  

Essa nova filosofia ecocêntrica e a conscientização fazem com que o ser humano 
passe a se preocupar com suas ações entendendo que ele faz parte na natureza. Não 
é o “dono da natureza”, passa a compreender que a natureza não está ali para servi-lo, 
mas para que ele possa sobreviver em harmonia com os demais seres. (...) Posto 
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isso, verifica-se que a preocupação do homem em relação à natureza se acentua e, 
assim, as atitudes humanas passam a convergir com a ecologia de modo a alcançar 
a preservação da vida global (IACOMINI, 2012, p. 310). 

O holismo, segundo o Glossário de Ecologia (1997, p. 139), é a “visão segundo a 
qual todas as entidades físicas e biológicas formam um único sistema interagente unificado e 
que qualquer sistema completo é maior do que a soma das partes componentes”. Dessa for-
ma, o meio ambiente deve ser considerado de forma ampla, integral, abrangendo seus mais 
diversos componentes, já que é das relações entre estes que surge o equilíbrio ambiental. Ou 
seja, não são somente os seres vivos que estão protegidos na perspectiva ecocêntrica, mas 
também o meio abiótico, os recursos ambientais, já que eles também são necessários para 
a manutenção dos ecossistemas e a sustentação da vida. O sistema ecológico é protegido 
integralmente, atribuindo garantias às partes a partir do todo, e sendo considerado com valor 
em si mesmo, como bem jurídico com autonomia valorativa (BENJAMIN, 1999, p.78)

1.4 Perspectiva contemporânea

Nestes últimos anos, afirma Antônio Herman V. Benjamin (1996, p. 15) que “vem ga-
nhando força a tese de que os integrantes da fauna e flora devem ser amparados em razão de 
seus próprios atributos, derivados de sua condição de seres vivos, e não mais simplesmente 
porque, de uma forma ou de outra, são úteis aos seres humanos.”

No entanto, essa tese ainda não se efetivou. Uma vez que o Direito Ambiental con-
temporâneo é incompatível com o pensamento puramente antropocêntrico, foi necessário 
flexibilizar tal perspectiva, ainda que de forma limitada. Atualmente, a legislação ambiental 
brasileira utiliza-se do chamado “antropocentrismo alargado”, segundo o qual o homem 
possui deveres morais para com a natureza, os quais, porém, decorrem dos deveres morais 
para com os humanos que a habitam (MOURA, 2017, p. 21). Portanto, o ser humano ainda 
se constitui como centro do ordenamento jurídico.

Observa-se, ainda, que há uma grande tendência em considerar a perspectiva uti-
litarista dos recursos naturais, descartando-se a perspectiva intrínseca do valor ambiental 
sempre que este se contraponha às políticas de desenvolvimento idealizadas pelo governo.

2. PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Até o final da década de 60, a questão ambiental não era uma pauta na agenda dos 
governantes, sendo a natureza percebida apenas pelo viés de possibilidades de exploração 
que proporcionassem o crescimento econômico, perspectiva que se alinha com a cosmo-
visão antropocêntrica. De fato, este é um entendimento que perdurou por séculos, o que 
pode ser verificado pela lógica colonialista de busca por terras de onde se pudesse extrair 
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riquezas para apropriação, tendo como único limite a finitude dos recursos extraídos. Com 
efeito, somente se percebeu a necessidade de uma mobilização a nível mundial para tratar 
da questão ambiental quando os problemas decorrentes da interferência humana na natureza 
se evidenciaram pelas complicações de saúde e pelas mortes humanas ocorridas por fatores 
como a poluição atmosférica e a contaminação da água (POTT; ESTRELA, 2017). 

Ribeiro (2012) destaca que, anteriormente, a crítica ambiental aparecia como inte-
grante de críticas sociais mais amplas ao capitalismo. Dessa forma, problematizava-se a po-
luição gerada pelas fábricas ao mesmo tempo em que se reagia ao desemprego ocasionado 
pela substituição da mão de obra humana pelas máquinas.

Entretanto, não obstante a constatação destes problemas, a continuidade da ação 
predatória do homem na natureza era vista como condição para a continuidade do progresso 
– ou o que era entendido como tal. 

Durante muitos anos, o desenvolvimento econômico decorrente da Revolução Indus-
trial impediu que os problemas ambientais fossem considerados. A poluição e os im-
pactos ambientais do desenvolvimento desordenado eram visíveis, mas os benefícios 
proporcionados pelo progresso eram justificados como um “mal necessário”, algo 
com que deveríamos nos resignar (GOLDEMBERG, BARBOSA, 2004, n.p).

Nesta perspectiva, percebe-se que até então predominava uma visão fundamental-
mente antropocêntrica, na qual a natureza era colocada a serviço do homem para possi-
bilitar seu crescimento econômico, considerado prioridade, independentemente das con-
sequências.

Contudo, no momento em que se constatou a gravidade da continuidade dessa ação 
predatória em nome do progresso, na medida em que o ser humano precisa de um ambiente 
ecologicamente equilibrado para sua sobrevivência, foi se tornando inevitável o tratamento 
da questão e o estabelecimento de políticas públicas que visassem à preservação ambiental. 
Afinal, percebeu-se que os recursos naturais existentes não perdurariam por muito tempo 
se fosse mantido o modelo de desenvolvimento econômico capitalista, pautado na lógica de 
produção e consumo (RIBEIRO, 2012).

Nas décadas seguintes houve significativo progresso no que se refere à formalização 
legislativa da tutela ambiental. Em 1972, quando a Organização das Nações Unidas realizou 
a Conferência de Estocolmo, manifestou-se pela primeira vez em relação à proteção do meio 
ambiente. A conferência tinha como objetivo a sistematização dos instrumentos de proteção 
ambiental, e, como resultado, foi elaborada a Declaração sobre o Meio Ambiente, tida como 
um prolongamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que direcionou a atenção 
das nações para as questões ambientais, marcando a ecopolítica mundial. Na mesma confe-
rência, foi cunhado o termo “desenvolvimento sustentável”. Dessa maneira, alude Le Prestre 
(2005, apud Passos, 2009) que 
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a Conferência de Estocolmo originou uma nova dinâmica por meio do desenvolvimen-
to de ‘atitudes novas’, ou seja, o reconhecimento pelos Estados da existência daque-
les problemas e da necessidade de agir, sem contar que desempenhou um papel de-
cisivo na sensibilização dos países em desenvolvimento para suas responsabilidades 
na questão (PRESTRE, 2005 apud PASSOS, 2009, p.8).

Nos anos 90, a partir dessa influência, quase todos os países já haviam criado nor-
mas e estruturas públicas direcionadas ao meio ambiente. Além disso, houve a emergência 
de diversos tratados e convenções internacionais, bem como a incorporação da proteção do 
meio ambiente aos novos textos constitucionais (SIRVINSKAS, 2006).

3 ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA

No Brasil, leis que regulavam a degradação ambiental existiam desde a época da co-
lonização. No entanto, tais leis, apesar de abordarem o tema, o tratavam a partir de um ponto 
de vista baseado não na proteção ambiental de fato, mas no fator econômico e na posse de 
terras e animais. Após a Convenção de Estocolmo, o Direito Ambiental brasileiro seguiu os 
demais países e estabeleceu marcos legais relacionados à conservação do meio ambiente, 
como por exemplo a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal n. 6.938/81) e o 
capítulo sobre Meio Ambiente na Constituição Federal de 1988 (BORGES, 2009). 

Hoje, há regulamentação para quase todos os recursos ambientais no formato de leis, 
decretos regulamentares, portarias, resoluções e outras normas que objetivam a preservação 
de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. No entanto, o tratamento conferido continua 
pontual, levando em consideração o bem ambiental como se ele não estivesse inserido em 
um contexto maior, ecossistêmico. O interesse do legislador não era evitar a degradação da 
natureza em si, mas as consequências para o ser humano. Naquele momento, a preocupação 
marcante era com a disponibilidade dos recursos para fins econômicos e com a garantia de 
condições de sobrevivência e qualidade de vida do ser humano a longo prazo. A fim de de-
monstrar isto, cumpre analisar alguns dispositivos legais destinados à proteção ambiental, de 
forma a apontar claramente essa tendência, assim como seus pontos positivos.

No caput do primeiro artigo do capítulo VI, destinado ao meio ambiente, a Constitui-
ção assim dispôs:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e 
futuras gerações (BRASIL, 1988, grifo nosso).
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Há de se reconhecer que a Constituição Federal traz um avanço ao partir do enfoque 
no chamado “desenvolvimento sustentável”, na medida em que estabelece a condição do 
respeito à capacidade do planeta de atender às crescentes demandas humanas. No entanto, 
fica claro o enfoque antropocêntrico presente no artigo, segundo o qual a proteção ambiental 
é necessária apenas na medida em que garante a sobrevivência e o bem-estar humano, 
não tendo o meio ambiente nenhum valor per si. Ele deve ser protegido apenas por ser 
“essencial à sadia qualidade de vida” do ser humano, e preservado “para as presentes e 
futuras gerações”, ou seja, sua importância é medida a partir de sua utilidade e condições 
de sustentabilidade da vida humana. 

O artigo supracitado dispõe sobre o reconhecimento do direito a um meio ambiente 
sadio como uma extensão ao direito à vida, compreendido tanto quanto à existência física 
e saúde dos seres humanos, como quanto à dignidade desta existência (qualidade de vida) 
(TRINDADE, 1993, p. 76).

Considera-se, portanto, que o meio ambiente se configura na legislação brasileira 
como um direito fundamental de terceira dimensão. Os direitos de terceira dimensão ema-
nam do princípio de solidariedade social, e vocacionam-se à busca de uma melhor qualidade 
de vida para a comunidade. Trata-se de um direito coletivo/difuso e indivisível, porque não é 
possível delimitar quanto do meio ambiente faz jus cada cidadão. Sendo assim, o direito a 
um meio ambiente preservado por parte dos seres humanos é o que impõe ao Poder Público 
e à coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental (MACHADO, 2013).

É possível perceber, também, que a Constituição se utiliza da visão civilista do meio 
ambiente como um “bem”, isto é, algo passível de apropriação e uso comum por parte do 
ser humano. Sendo assim, o ser humano seria possuidor do meio ambiente, não parte inte-
grante dele. Partindo dessa concepção, Paulo Affonso Leme Machado explica que:

O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo tempo. O 
direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo 
“transindividual”. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na categoria de interesse 
difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando para uma coletividade 
indeterminada (MACHADO, 2013, p. 151).

Dessa forma, o meio ambiente, como bem comum e direito de terceira dimensão, 
se estabelece como uma responsabilidade conjunta de toda a humanidade, em nome de um 
interesse comum de preservação do ambiente à sua volta, embora o ideal fosse o homem 
se reconhecer como parte integrante da natureza, e não como detentor absoluto de seus 
recursos. 

Outro instrumento normativo ambiental brasileiro passível de análise é o Código Flo-
restal. Este tem por objetivo instituir regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação 
nativa pode ser explorada no Brasil, determinando as áreas que devem ser preservadas e 
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quais regiões são autorizadas para atividades agropecuárias. Em seu artigo primeiro, busca 
definir seus objetivos:

Art. 1° -A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas 
de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o 
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais 
e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos 
e financeiros para o alcance de seus objetivos (BRASIL, 2012).

Pode-se argumentar que, nesta perspectiva, aos demais elementos da natureza é 
negada a atribuição de um valor intrínseco, já que são apenas vistos como produtos e ma-
térias-primas, em consonância com o projeto extrativista de desenvolvimento. Ou seja, a 
proteção conferida se baseia em critérios puramente econômicos.

Também é possível perceber o enfoque antropocêntrico na Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei 6.938/1981), que ao definir seus objetivos no art. 2º menciona a “qualidade 
ambiental propícia à vida”, o “desenvolvimento socioeconômico”, os “interesses da segu-
rança nacional” e a “proteção da dignidade da vida humana”.

Vemos, portanto, que o fundamento da proteção ambiental conferida pela referida lei 
é preservar o meio ambiente para que este disponha de qualidade propícia à vida humana, e 
seu objetivo se baseia em garantir a dignidade humana e o desenvolvimento socioeconômico. 

Por fim, vejamos o que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 
9.433/1997):

Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;

II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

(...) 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 
em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

(...) (BRASIL, 1997).

Primeiramente, é possível constatar que a água é compreendida aqui como um “bem 
de domínio público”, isto é, passível de apropriação humana, e um “recurso natural limitado, 
dotado de valor econômico”, ou seja, ela é percebida através de um enfoque meramente 
utilitarista, econômico, desconsiderando seu papel em nível ecossistêmico.
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Além disso, a proteção conferida mais uma vez se baseia na garantia do bem estar hu-
mano e na busca da preservação do recurso para garantir o desenvolvimento socioeconômico.

Dessa forma, percebemos que o Direito, como ciência social aplicada, não pode se 
desvincular das bases histórico-ideológicas e sociais que fundamentam as crenças sociais, 
ao contrário, as reflete e se reproduz em seu escopo, e, por isso, vemos que existe no 
ordenamento brasileiro uma prevalência do enfoque antropocêntrico alargado e utilitarista, 
em que o direito ao meio ambiente seria voltado, unicamente, para a satisfação das necessi-
dades humanas. A natureza, sendo assim, só poderia ser tutelada pelo Direito Ambiental na 
medida em que garantisse a qualidade de vida do homem, sendo este o destinatário de toda 
e qualquer norma.

4 DESLEGITIMAÇÃO DO DISCURSO AMBIENTAL E RE-
TROCESSOS NORMATIVOS PAUTADOS NO NEOLIBE-
RALISMO E NO EXTRATIVISMO PREDATÓRIO

Embora tenha havido o avanço das institucionalidades ambientais, mesmo que em 
uma perspectiva antropocêntrica, a persistência da ideia de progresso atrelada ao cresci-
mento econômico proporcionado pela lógica de consumo e produção implicou em uma gra-
dativa deslegitimação do discurso ambiental. Os controles regulatórios estabelecidos pelo 
Estado para a defesa ambiental foram gradativamente reduzidos a uma limitação da liberdade 
de mercado, pelo que deveriam ser superados. Silenciosa e paulatinamente, os ambien-
talistas foram sendo moralmente desqualificados, colocados como radicais e exagerados 
(LAYRARGUES, 2017).

Com o fortalecimento do neoliberalismo, há um processo de transferência do poder 
do Estado para as empresas transnacionais, o que acontece a nível mundial em decorrên-
cia da globalização (LIMA; GARCIA, 2014). Inicialmente, o setor secundário da economia 
buscou demonstrar a desnecessidade de uma atuação fiscalizadora e punitiva do Estado, 
adotando práticas sustentáveis e trazendo para si a responsabilidade pela proteção da na-
tureza, promovendo assim uma propaganda capaz de atrair um novo perfil de consumidor: 
o consumidor verde (LAYRARGUES, 2017). Contudo, conforme demonstra Ribeiro (2012), 
foram adotadas práticas meramente superficiais, que acabavam por simplesmente mitigar 
alguns impactos ambientais, escondendo assim as reais razões da degradação da natureza, 
consistente na lógica destrutiva de produção e consumo. Ainda na perspectiva deste autor, 
a agenda 21 obscureceu as causas da crise ambiental, focando apenas em seus efeitos.

Posteriormente, de acordo com Layrargues (2017), houve uma busca pela restrição 
da atuação estatal no setor primário da economia. De fato, a regulamentação ambiental se 
contrapõe frontalmente aos interesses extrativistas predatórios, devendo-se considerar que 
a exportação de commodities constitui a principal fonte de renda dos países latino-america-
nos. E, conforme apontado por Ribeiro (2012), são as atividades extrativistas dos países em 
desenvolvimento que proporcionam a continuidade do consumo nos países desenvolvidos. 



Ana Carolina Fonseca de Menezes | Bruna Miranda de Oliveira258

Percebe-se, assim, a perpetuação de práticas colonialistas na contemporaneidade, 
observando-se que os países latino-americanos – anteriormente denominados colônias – 
ainda fornecem seus recursos para atender às demandas dos países desenvolvidos – ante-
riormente denominados metrópoles. 

Ao que parece, a atividade extrativista predatória é vista como a única possibilidade 
de crescimento econômico dos países da América Latina. Nesta conjuntura, após a crise 
econômica decorrente da redução da demanda e da queda nos preços das commodities que 
veio a assolar o Brasil a partir de 2011, adotou-se como estratégia para a manutenção da 
competitividade a redução dos custos de produção extrativista. E, para tal, houve um pro-
cesso de desregulação ambiental. Ou seja, quando o modelo de desenvolvimento econômico 
está em crise, busca-se compensar as condições desfavoráveis por meio da degradação da 
natureza (LAYRARGUES, 2018).

É precisamente com a criação de infraestrutura de geração e fornecimento de energia 
(fóssil, hídrica e eólica), de transporte (rodovias, hidrovias, ferrovias), e de logística 
(portos e aeroportos), que se verifica o impacto ambiental e social das grandes obras 
de engenharia articulado ao impacto ambiental da dinâmica própria do extrativismo 
predatório (LAYRARGUES, 2017).

Layrargues (2017) menciona que a adoção de um modelo extrativista que não gere 
referidos impactos ambientais implicaria em mais custos, motivo pelo qual se opta pela 
manutenção do modelo predatório.

4.1 Retrocessos ambientais nos âmbitos legislativo e 
institucional

Em consonância com o fortalecimento do neoliberalismo e com o desenvolvimento 
das políticas de incentivo ao extrativismo, verifica-se uma tendência de declínio da proteção 
ambiental, em que pese a existência do princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Logo, 
em tese, o ordenamento jurídico brasileiro não pode admitir a involução para níveis proteti-
vos mais fracos em relação àqueles já consagrados. Como bem pontua o Ministro Antônio 
Herman Benjamin: 

Em tal contexto crescentemente se afirma o princípio da proibição de retrocesso am-
biental, sobretudo quanto ao chamado núcleo legislativo duro do arcabouço do Direito 
Ambiental, isto é, os direitos e instrumentos diretamente associados à manutenção 
do “meio ambiente ecologicamente equilibrado” e dos “processos ecológicos essen-
ciais”, plasmados no art. 225 da Constituição de 1988 (BENJAMIN, 2011, p.55).
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Apesar disso, nas últimas décadas, o Direito Ambiental brasileiro passou a sofrer 
diversos abalos e retrocessos normativos, contrários a todos os pressupostos trazidos pelo 
princípio da vedação ao retrocesso ambiental. Como reação ao enrijecimento do Direito 
Ambiental causado pela valorização do crescimento econômico, os grupos prejudicados 
passaram a arquitetar um movimento contrário, em busca de uma flexibilização e desmante-
lamento da proteção ambiental, de forma a enfraquecer a regulamentação e garantir a preva-
lência de seus interesses, que se harmonizam com o projeto de desenvolvimento econômico 
extrativista do Estado (LIMA, 2014). Neste sentido, passa-se à análise de algumas normas e 
medidas que surgiram com tal finalidade.

4.1.1 Lei da Mata Atlântica

Primeiramente, cabe destaque à Lei Federal n° 11.428/06, que dispõe sobre a utili-
zação e proteção da Mata Atlântica, e ao Decreto Federal n° 6.660/08, que a regulamenta. 
Referidos dispositivos legais mitigaram em grande proporção a proteção conferida ao bioma 
em questão quando comparados ao Decreto Federal n° 750/93, que foi revogado.

Conforme demonstra Varjabedian (2010), por meio da nova legislação de proteção à 
Mata Atlântica, a vegetação no estágio médio de regeneração foi excluída da regra geral de 
proibição de corte, exploração e supressão, tendo sido retirada sua proteção.3 

Além disso, dentre outros afrouxamentos da proteção ambiental analisados por Var-
jabedian (2010), cabe destaque ao artigo 9º, que retira a necessidade de autorização dos 
órgãos competentes para a exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, 
de espécies da flora nativa, para consumo nas propriedades ou posses das populações 
tradicionais ou de pequenos produtores rurais (BRASIL, 2006). Sem a necessidade de auto-
rização prévia, abre-se margem para a ocorrência da exploração clandestina. 

4.1.2 Novo Código Florestal

Outro exemplo emblemático, que demonstra claramente o processo de gradual en-
fraquecimento dos institutos jurídicos de proteção ambiental, foi a aprovação do Novo Códi-
go Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012), o qual, entre outras medidas, previu a regularização 
do desmatamento ilegal, a concessão de anistia a infratores ambientais, a redução de áreas 
de preservação permanente (APPs) e a consolidação de ocupações urbanas e rurais em 
áreas protegidas, violando a Constituição Federal ao comprometer a integridade dos ecossis-
temas em questão. Sua aprovação foi liderada especialmente por defensores do agronegócio 
e grandes transnacionais (GARCIA et al, 2014, p. 296).

3 Ver art. 1° do Decreto Federal n° 750/93 e arts. 14, 20, 21 e 22 da Lei Federal n° 11.428/06.
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Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal julgou ações que questionavam a cons-
titucionalidade do Novo Código Florestal4, a maioria delas se fundamentando no princípio de 
vedação ao retrocesso ambiental. Entretanto, entendeu pela constitucionalidade do diploma 
normativo, com exceção de algumas expressões e interpretações. Nesta perspectiva, cum-
pre ressaltar o ponto de vista defendido por Oliveira (2018), segundo o qual não há que se 
falar em inconstitucionalidade do Novo Código Florestal, uma vez que o art. 225, parágrafo 
1º, inciso III da Constituição, que foi incluído pelo poder constituinte originário em razão da 
pressão exercida pela Bancada Ruralista, expressamente autoriza a alteração e supressão de 
áreas especialmente protegidas por meio de lei.

4.1.3 Projeto de Lei dos Agrotóxicos

Em 2015, foi apresentado o Projeto de Lei 3.200, o qual busca a alteração da Lei 
n. 7.802/1989, que regula a utilização dos agrotóxicos. O projeto de lei traz diversas flexi-
bilizações e abrandamentos da política até então vigente. Em seu artigo 5º, substitui o ter-
mo “agrotóxico” por “produto defensivo fitossanitário”, o que acaba por minimizar a noção 
a respeito da toxicidade proveniente da utilização destes produtos (ALMEIDA et al, 2017). 
Inclusive, tal fato corrobora com a percepção de deslegitimação e invisibilização dos pro-
blemas ambientais, conforme exposto anteriormente neste artigo, em consonância com o 
entendimento de Layrargues (2017), bem como com o entendimento de que o modelo de-
senvolvimentista agroexportador é um dos principais impulsores do retrocesso ambiental.

O art. 6º do projeto de lei em análise autoriza a criação da Comissão Técnica Nacio-
nal de Fitossanitários – CTNFito no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e atribui a ele a responsabilidade pela avaliação de novos agrotóxicos, responsabilida-
de até então pertencente a três instituições – estas de caráter realmente condizente com tal 
atribuição –, quais sejam, o MAPA, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. 
Além disso, dentre outras previsões que acarretam em um retrocesso ambiental, os casos 
de proibição dos registros são reduzidos às hipóteses de “risco inaceitável”, criando uma 
lacuna que pode abrir margem às mais diversas interpretações, em conformidade com o 
interesse predominante (ALMEIDA et al, 2017).

4.1.4 Cenário atual

Nos últimos anos, o processo parece ter se intensificado, com a promulgação de 
diversas medidas provisórias e decretos que previam a simplificação do sistema de proteção 
do meio ambiente, a redução da regulamentação ambiental e o enfraquecimento de órgãos 
públicos de gestão ambiental.

4 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937.
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A reforma Ministerial (MPV 870/2019) fez com que o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) fosse esvaziado de competências e fragilizado: a Secretaria de Mudanças do Clima e 
Florestas foi extinta, o Serviço Florestal Brasileiro foi transferido para o Ministério da Agricul-
tura (MAPA), assim como o Cadastro Ambiental Rural (CAR), e a Agência Nacional de Águas 
(ANA) passou a integrar o Ministério de Desenvolvimento Regional. 

Houve a extinção do comitê de gestão do Fundo Amazônia, cujos recursos, em 
grande parte vindos dos governos alemão e norueguês, eram empregados em projetos de 
conservação e contra o desmatamento do ecossistema. Também foram extintos o Fórum 
Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC), o Plano Nacional de Recuperação da Vegetação 
Nativa (Planaveg) e sua respectiva Comissão (Conaveg), a Comissão Nacional da Biodi-
versidade (Conabio) e a Comissão Nacional de Florestas (Conaflor). O Departamento de 
Desenvolvimento Sustentável foi despido de sua função executiva, limitando-se à realização 
de pesquisas e estudos. 5

Ainda, foi reduzida a participação da sociedade civil no Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama), assim como ocorreu a reestruturação do órgão6 e sua transferência do 
MMA para a vice-presidência da república7. Já do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), 
a participação da sociedade civil foi retirada completamente8. As 11 coordenações regionais 
que administravam as 334 unidades de conservação (UCs) do país, foram reduzidas para 
apenas cinco, sem aumento de pessoal e de infraestrutura física.9 

A Medida Provisória 910/2019 conferiu ao Ministro do Meio Ambiente o poder de 
negociar descontos para multas ambientais, definiu onde aplicar os recursos, regularizou 
a grilagem de terras no Brasil e favoreceu criminosos ambientais. O Decreto 10347/2020 
transferiu as competências para a concessão de florestas públicas do MMA para o MAPA. 

Ocorreu também a flexibilização da Lei da Mata Atlântica: o Despacho n. 4.410/2020 
do MMA, por exemplo, recomendou aos órgãos ambientais (Ibama, ICMBio e Instituto de Pes-
quisas Jardim Botânico) que aplicassem regras mais brandas constantes do Código Florestal 
para áreas ditas consolidadas nas regiões da Mata Atlântica. Com o despacho, áreas consi-
deradas irregulares e ilegais pela Lei da Mata Atlântica não mais precisarão ser recuperadas. 

Foram tomadas, ainda, inúmeras outras medidas de desmantelamento da proteção 
ambiental10, cuja abordagem minuciosa não se coaduna com o objetivo deste artigo.

De fato, a aceleração do desmantelamento da proteção ambiental é uma realidade, 
cujos reflexos já são constatados. Embora o processo de flexibilização da proteção ambien-

5 Decreto n. 9759/2019
6 Decreto n. 9.806/2019
7 Decreto n. 10239/2020
8 Decreto n. 10.224/2020 
9 Decreto n. 10234/2020
10 V.g., a transferência da Funai do Ministério da Justiça e de Segurança Pública (MJSP) para o Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; a atribuição da competência de demarcação de terras 
indígenas, ao Ministério da Agricultura, a extinção do Departamento de Educação Ambiental; a 
promulgação do Decreto 9760/2019; a publicação da Instrução Normativa (IN) Ibama n. 20/2019, etc. 

https://www.oeco.org.br/noticias/retrospectiva-2019-apos-extinguir-comite-gestor-governo-paralisa-fundo-amazonia/
https://climainfo.org.br/2019/05/30/bolsonaro-e-salles-reduzem-a-participacao-da-sociedade-civil-do-conama/
https://climainfo.org.br/2019/05/30/bolsonaro-e-salles-reduzem-a-participacao-da-sociedade-civil-do-conama/
https://www.oeco.org.br/noticias/bolsonaro-retira-sociedade-civil-do-fundo-nacional-do-meio-ambiente/
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tal já venha ocorrendo, gradativamente, há muito tempo, os dados demonstram que foi em 
2019 e em 2020 que se verificou um crescimento acentuado do desmatamento no Brasil 
– justamente o período em que houve a intensificação das medidas de retrocesso ambiental 
–, em que pese a existência de uma curva de crescimento desde 2013, ano que sucedeu à 
promulgação do Novo Código Florestal, conforme se verifica pelos dados levantados pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)11 em 2019 e pelo DETER em 2020.12

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da análise das bases teórico-filosóficas, da legislação brasileira e dos con-
textos em que se se inserem os avanços e os retrocessos ambientais, foi possível constatar 
que a fragilidade do sistema normativo ambiental se dá em razão da percepção da natureza 
sob seu viés utilitarista, bem como da permanência de uma noção retrógrada de progresso 
e da manutenção de práticas colonialistas na contemporaneidade. Com efeito, a ideia de 
progresso se mantém atrelada ao crescimento econômico sem o estabelecimento de limi-
tes dos meios para alcançá-lo, e o desenvolvimento à capacidade de consumo. Os países 
latino-americanos permanecem como provedores de recursos dos países do centro, e seus 
governos contribuem para a perpetuação da lógica colonialista por meio da política de incen-
tivo ao extrativismo predatório como projeto de desenvolvimento econômico.

Entretanto, verificou-se que o fator viabilizador dos retrocessos ambientais no con-
texto de fortalecimento do neoliberalismo e das políticas desenvolvimentistas predatórias 
encontra-se na base da proteção conferida à natureza, que parece ser sempre a mesma: 
seu viés utilitarista intrínseco à cosmovisão antropocêntrica, que se reflete no ordenamento 
jurídico. De fato, a natureza tem sido sempre instrumentalizada pelo ser humano e colocada 
a seu serviço. Dessa forma, quando os estudos científicos recebem a devida atenção e a 
sociedade percebe que necessita da natureza para sobreviver, adotam medidas para prote-
gê-la. Mas, a partir do momento em que o lucro proporcionado pela exploração dos recursos 
naturais passa a ser visto como mais importante para a sociedade e a necessidade de sua 
preservação para a sobrevivência da espécie humana é questionada, verifica-se uma flexibi-
lização das medidas anteriormente estabelecidas. 

O Direito, uma área dinâmica e de profunda influência filosófico-sociológica, que 
surge e emana da sociedade, é muitas vezes visto como certo e imutável. Essa visão sim-
plista acaba por minar qualquer proposta relacionada a uma mudança radical nas bases 
formadoras desse próprio Direito, que não é nenhuma lei universal, mas, sim, baseado em 
conceitos criados pelo próprio ser humano, em toda a sua complexidade, e inserido em um 

11 De acordo com os dados divulgados pelo INPE, desde 2013, apenas nos anos de 2014 e 2017 foi 
verificado um decréscimo da área de desmatamento. Em todos os outros anos houve um aumento da 
área desmatada. 

12 Entre agosto de 2017 e julho de 2018, o Deter detectou uma área desmatada de 4.571 km², enquanto 
nos períodos de 2018 a 2019 e 2019 a 2020 detectou, respectivamente, 6.844 km² e 9.205 km² de área 
desmatada.
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contexto histórico-ideológico-cultural. Há uma recusa em enxergar que o modo de vida e a 
perspectiva que se tem em relação ao meio ambiente, base da legislação ambiental, não são 
os únicos possíveis, nem os mais acertados, mas que são fundamentados em um processo 
histórico-ideológico que nos influencia até hoje e que está gerando consequências cada vez 
mais gravosas. Essas consequências não afetam somente o meio ambiente, mas também a 
própria sociedade, que busca o lucro e o “progresso” a qualquer custo, como sinônimo de 
desenvolvimento, e, assim, se autodestrói gradualmente. Chauí (2004, p.8) confirma essa 
realidade quando afirma que: 

Além de procurar fixar seu modo de sociabilidade através de instituições determina-
das, os homens produzem ideias ou representações pelas quais procuram explicar 
e compreender sua própria vida individual, social, suas relações com a natureza e 
com o sobrenatural. Essas ideias ou representações, no entanto, tenderão a esconder 
dos homens o modo real como suas relações sociais foram produzidas e a origem 
das formas sociais de exploração econômica e de dominação política. Esses oculta-
mentos da realidade chamam-se ideologia. Por intermédio, os homens legitimam as 
condições sociais de exploração e dominação fazendo com que pareçam verdadeiras 
e justas (CHAUÍ, 2004, p. 8). 

Isso é muito prejudicial a uma concepção de desenvolvimento sustentável que sus-
tente um Estado de Direito Ambiental. O Estado brasileiro deve articular todas as suas esferas 
de forma a efetivar os valores e princípios ambientais. A visão de que o meio ambiente e as 
leis que o protegem existiriam em função dos seres humanos é um resquício de uma cultura 
exploratória e utilitarista. Hoje se sabe que o homem não é dono dos ecossistemas, mas 
parte integrante deles.

Destarte, enquanto o ser humano não se enxergar como parte da natureza e entendê-
-la como um fim em si mesma, ter-se-á uma inconstância normativa, uma vez que as leis se 
modificarão conforme a variação do que o homem entende como melhor para si.

A lógica antropocêntrica não pode dominar todas as políticas públicas de desenvol-
vimento econômico e a relação destas com a defesa ambiental. O ponto de equilíbrio 
está na concertação, ou seja, na definição do limite entre a política ambiental e as 
políticas de desenvolvimento econômico e social (GURGEL, 2012).

Assim, é necessário superar a abordagem clássica do Direito Ambiental (antropo-
centrista), compatibilizando-a com uma perspectiva que se assentaria basicamente na pre-
missa de sustentabilidade. Somente instaurando-se a “concertação”, o enfraquecimento da 
legislação ambiental brasileira pode ser revertido, de forma a se favorecer a sustentabilidade 
dentro do plano de desenvolvimento econômico e social. Isto é, enquanto o desenvolvimento 
continuar sendo visto como dependente da exploração da natureza. Afinal, enxergando a 
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questão sob uma perspectiva mais ampla, seria necessária uma reformulação dos próprios 
conceitos de desenvolvimento e de progresso, que atualmente parecem acarretar, inexora-
velmente, na continuidade da destruição do ecossistema mundial.
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RESUMO
O presente artigo visa analisar o panorama de retrocessos na elaboração da política nacional 
ambiental efetivada pelo Governo Federal no período de 2019 a 2020. Assim, por meio da análise 
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ao meio ambiente, que prejudicaram a participação da sociedade civil nos órgãos colegiados, 
incentivaram o desmatamento e o desgaste ambiental, em detrimento do direito ao meio ambiente 
equilibrado, garantido na Constituição Federal de 1988. Orientar-se-á com base nas Arguições 
de Descumprimento de Preceitos Fundamentais (ADPF) n. 623 e 708, ambas direcionadas ao 
objetivo de suprir a inércia do Governo Federal quanto às violações aos direitos socioambientais. 
Assim, foram apreciados os efeitos da limitação da participação popular nos órgãos ambientais 
colegiados, questionados na ADPF n. 623. Ainda, apreciou-se a realização da audiência pública na 
ADPF 708 como meio para a maior participação popular na discussão que desaguará na tomada 
de decisão com efeitos estendidos a toda a sociedade brasileira por parte do Supremo Tribunal Fe-
deral, fazendo-se fundamental que a Corte abra suas portas para tutelar os mais diversos grupos 
sociais futuramente afetados pela sua decisão, produzindo Direito permeado pela pluralidade da 
realidade fática para assegurar direitos fundamentais no exercício de sua função contramajoritária 
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ABSTRACT
The present article aims to analyze the scene of setbacks of the national environmental policy ef-
fected by the Federal Government in the period from 2018 to 2020. Thus, through bibliographical 
research, it seeks to identify the repeated violations of the preservation and protection of the en-
vironment, which have harmed natural resources, encouraging deforestation and environmental 
wear and tear, to the detriment of the right to a balanced environment, guaranteed in the Federal 
Constitution of 1988. We will base our orientation on ADPF n. 54 and 60, both based on the 
concern with the Federal Government’s inertia in ceasing violations of socio-environmental rights, 
appreciating the holding of a public hearing in ADPF 708 as a means for greater popular partici-
pation in the discussion that will culminate in the Supreme Court taking a decision with effects 
extended to all of Brazilian society, it is essential that the Court open its doors to protect the most 
diverse social groups affected by its decision, producing Law permeated by the plurality of factual 
reality to ensure fundamental rights in the exercise of its counter-majoritarian and enlightenment 
function as a Constitutional Court.

Keywords: socio-environmental rights; ADPF 623; ADPF 708; public hearing; popular participation.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal brasileira de 1988 garantiu de forma expressa a efetiva parti-
cipação popular nas políticas públicas voltadas à preservação e proteção do Meio Ambiente. 
Nesse sentido, destacam-se os mecanismos para a efetivação desse direito fundamental, 
baseados na cooperação entre estado e sociedade (art. 225, caput), no dever de educação 
ambiental (art. 225, § 1º, VI) e na exigência de publicidade dos estudos prévios de impacto 
ambiental (art. 225, § 1º, IV). Ainda, destaca-se a audiência pública como instrumento de 
participação popular fundamental no âmbito dos debates ambientais junto ao Poder Judiciá-
rio, pois permite-se a participação e depoimentos de pessoas com experiência e autoridade 
na matéria analisada (Art. 6º, §1º da Lei 9.882/1999 - processo e julgamento da arguição de 
descumprimento de preceito fundamental).

Assim, a participação popular em todos seus segmentos permite a democratização 
dos debates da realidade econômica, social e ambiental da nação. Isso porque esses instru-
mentos possibilitam o “exercício do poder pelo povo e para o povo, com a democratização 
das relações do Estado para com o cidadão [...] de sorte que o próprio conceito de demo-
cracia se assenta no princípio participativo, o qual integra o conceito de Democracia Social” 
(MPGO, 2021).

A expressão institucionalizada do princípio da participação popular adequa-se per-
feitamente ao direito ambiental, pois incumbe ao Poder Público promover a conscientização 
e participação da sociedade civil na preservação do meio ambiente, como no caso da exis-
tência de diversos órgãos colegiados que tratam da questão ambiental e da realização de 
audiências públicas.no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando provocado em temas 
relevantes, como na situação de retrocesso e de desproteção em matéria ambiental. 
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Entretanto, o principal desafio do recente cenário socioambiental se relaciona ao 
enfrentamento de um contexto político que se mostra resistente e refratário à pauta socioam-
biental e climática, marcado pela crescente utilização de discursos contrários à agenda de 
proteção ao meio ambiente e pela restrição da participação da sociedade civil em políticas 
públicas ambientais, gerando profundos e reiterados retrocessos nesse tocante, em detri-
mento do direito ao meio ambiente equilibrado, garantido na Constituição Federal de 1988 
(FEARNSIDE, 2019).

É nesse contexto que se desenvolve o presente artigo, inserido no conflito entre os 
interesses dos apoiadores do Governo Federal, via de regra empresários ruralistas, e os 
direitos socioambientais, o qual toma concretude pelas ADPF 623 e 708, objeto de análise 
nesse estudo, visando a apontar a necessidade de participação ativa dos titulares dos di-
reitos fundamentais em jogo no processo decisório da mais alta Corte do país, sobretudo 
mediante a realização de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal, possibilitando 
que os ministros ouçam ambos os lados e sopesem seus direitos para a tomada de decisão.

1 DIREITO AO MEIO AMBIENTE E DESAFIOS DE EFICÁ-
CIA E APLICABILIDADE COMO DIREITO CONSTITU-
CIONALMENTE GARANTIDO

A partir da Constituição Federal de 1988, o ordenamento jurídico brasileiro aderiu à 
tendência internacional de constitucionalização do direito ao meio ambiente, apontando para 
o intuito de torná-lo uma figura jurídica autônoma em relação a outros direitos, dos quais ele 
era, anteriormente, considerado consequência ou acessório. Desse modo, o meio ambiente 
adquiriu autonomia em relação a outros direitos, dos quais era antes considerado um mero 
reflexo, e encorpou-se de forma que seu conteúdo abrangesse o equilíbrio ecológico, e não 
apenas alguns recursos ambientais específicos (RODRIGUES, 2021, p. 50).

O autor José Joaquim Gomes Canotilho explicitou que, com a nova roupagem do 
direito fundamental ao meio ambiente, este passou a ostentar status de racionalidade dupla, 
sendo, concomitantemente, um direito subjetivo ao meio ambiente e um bem jurídico coleti-
vo, cujo caráter é transindividual (CANOTILHO, 1998. p. 27-29).

Foi com a implementação do meio ambiente no rol dos direitos constitucionalmente 
garantidos que o Brasil alterou o enfoque das garantias do eixo econômico (voltada a as-
segurar a produção econômica) para o ecológico, sob a perspectiva da preservação dos 
ecossistemas em detrimento da demanda capitalista por exploração de recursos ambientais. 
Nesta medida, se antes tínhamos algumas escassas e esparsas normas acerca do direito ao 
meio ambiente, sempre com vistas à produção econômica, o que fez a Constituição Federal 
de 1988 foi passar a enxergar o meio ambiente como bem jurídico autônomo e sistêmico, 
organizando-o com o objetivo de abranger não somente alguns recursos, mas o meio am-
biente visto como um todo (BENJAMIN, 2005, p. 5).
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Em que pese na ordem constitucional instaurada a partir de 1988 tenhamos direitos, 
deveres e princípios ambientais, parece-nos que esses não são enfrentados com a mesma 
seriedade de alguns outros direitos constitucionalmente previstos.

Nesse compasso, importa contextualizar o caráter conflituoso que envolve o direito 
ambiental. Ao passo que a exploração econômica das terras brasileiras há cinco séculos 
jamais assistiu à imposição de limites às atividades de produção capitalistas, os povos na-
tivos nutrem com a natureza uma relação de profundo respeito, conforme Danielle de Ouro 
Mamed indica:

[...] Os direitos socioambientais acabam sendo de difícil aplicação e resguardo, es-
pecialmente no que se refere aos povos indígenas e comunidades tradicionais, cuja 
lógica de vida não se coaduna com as concepções clássicas do direito, baseadas 
numa matriz eurocêntrica, que preconiza a existência de direitos individuais. O modo 
de vida dessas sociedades não se harmoniza, portanto, com a instituição de direito 
que não esteja adequada à observância de direitos difusos e ou coletivos.

É considerando, portanto, essa característica inafastável das questões sociais e am-
bientais, que acabam por surgir alguns questionamentos necessários ao debate da 
instituição de direitos humanos e ambientais no campo internacional [...] (MAMED, 
2015, p. 290).

Evidentemente, no cenário brasileiro esses povos são minoria absoluta e a tutela de 
seus direitos resta dependente de alguns poucos grupos sociais que lhes representam peran-
te as autoridades públicas, e do Poder Judiciário, que assume função de poder contramajori-
tário em face dos impiedosos avanços que lhes fazem os representantes eleitos pela maioria.

A situação conflituosa se agrava com a crise socioambiental que vivenciamos, à 
medida que se denota o desequilíbrio dos ecossistemas e tantas violações aos direitos de 
povos minoritários, tais quais os indígenas, quanto nunca antes vistas. Se os desafios para 
garantir eficácia aos direitos constitucionais atinentes ao meio ambiente já eram enormes 
em decorrência da própria natureza de necessária compatibilização entre o desenvolvimento 
e a proteção ambiental, em cotejo com o respeito aos povos nativos, a questão é objeto de 
debates doutrinários que marcam este milênio, os quais buscam a resolução do problema 
lançando um olhar sobre os conflitos entre direitos (dualidade desenvolvimento-meio am-
biente) embebida nos direitos humanos, sugerindo a “re-elaboração do ideal desenvolvi-
mentista pelo viés dos direitos humanos, porém, sempre valorizando o modo de vida que as 
sociedades desejam para si” (MAMED, 2015, p. 296).

O Ministro Luís Roberto Barroso observou, em trecho de decisão proferida na ADPF 
708, a dificuldade na implementação de um desenvolvimentismo que fosse aliado à preocu-
pação ambiental no cenário brasileiro:
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O Brasil levou longos anos para incorporar a perspectiva ambiental em sua compreen-
são do conceito de “desenvolvimento”, e comprometeu parte importante de suas flo-
restas nessa trajetória. Somente na Amazônia Legal, o desflorestamento acumulado 
nos últimos 50 anos é de cerca de 800.000 km2 , aproximando-se de 20% da área 
original. No ano de 2004, contudo, sob intensa pressão internacional, o comportamen-
to do país começou a se alterar. Especificamente com relação à Amazônia, o Brasil 
lançou um relevante programa denominado Plano de Prevenção e Controle do Des-
matamento (PPCDAm), que permitiu a redução do desmatamento em 80%. Parte do 
êxito do programa se deveu à criação de unidades de conservação e à demarcação 
de terras indígenas, nas quais o nível de desmatamento se mostrou muito inferior aos 
percentuais das demais áreas. Com essa e outras iniciativas, caminhávamos para uma 
maior preservação do meio ambiente, conquistamos credibilidade internacional e ca-
pacidade de captação de recursos estrangeiros para o combate ao desmatamento e às 
mudanças climáticas no país (BRASIL, 2020, p. 6).

Quem se dedica ao estudo do tema, portanto, sugere a compatibilização entre desen-
volvimento e meio ambiente de modo integrado, respeitando-se as diversidades de modos 
de vida dos distintos povos para que a atividade de produção capitalista não se sobreponha 
sem medida ao ser humano e à natureza (MAMED, 2015, p. 297).

Grupos representativos dos interesses dos povos tradicionais, os mais afetados pelo 
avanço do modo de produção capitalista sobre os recursos ambientais sobretudo em biomas 
como o compreendido pela região amazônica, aliados a autoridades públicas, envidaram 
esforços, nas últimas décadas, em conter a desmedida destruição promovida pelos que 
mais lucram com o desmatamento e outras tragédias ambientais em regiões essenciais ao 
equilíbrio dos ecossistemas não apenas brasileiros, mas a nível global. Todos os esforços, 
contudo, foram sepultados, juntamente a tantas outras vidas que foram extintas, nos dois 
últimos anos tragicamente vivenciados pelo Brasil.

1.1 Retrocessos no Governo Federal brasileiro 
(2019/2021)

Diversos retrocessos na seara ambiental consolidaram-se durante a atual gestão 
do Presidente Jair Bolsonaro (2019/2021), principalmente em relação à desestruturação 
dos órgãos ambientais e ao esvaziamento das atribuições do Ministério do Meio Ambiente 
(ASCEMA, 2020).

Conforme análise do Instituto Socioambiental (ISA), acerca da transparência e parti-
cipação social em políticas ambientais, demonstra-se que no período de 2019 a 2020, uma 
série de retrocessos limitaram o acesso à informação sobre as políticas ambientais, bem 
como restringiram a participação popular nas decisões colegiadas que versam acerca dessa 
temática (ISA, 2021). 



Juliana Hoiser | Vinicius Silva Nascimento272

O estudo identifica um desmonte na estrutura participativa da sociedade a partir dos 
primeiros meses de 2019. Tais retrocessos são evidenciados pela extinção de colegiados des-
tinados à participação da sociedade civil nos temas ambientais ou pela redução do número 
de membros que participam desses conselhos, o que resulta na violação expressa ao direito 
de participação na formulação de políticas públicas ambientais, no direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e na proibição de retrocessos institucionais e socioambientais.

Assim, tem-se que dos principais 22 colegiados, mais da metade foi afetada por ex-
tinções ou reestruturações. Dentre os colegiados extintos, destacam-se a Comissão Nacio-
nal de Agroecologia e Produção Orgânica (Cnapo), o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (Condraf), o Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa) e a Câmara 
Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica (Ciapo) (ANA, 2019).

Nesse sentido, verifica-se que o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) e a 
Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio), colegiados com destaque internacional em 
estudos ambientais, sofreram considerável reestruturação. No Conama, as alterações permi-
tiram ao Governo Federal facilitar alterações nas resoluções que versam acerca da proteção 
ambiental. Tais como as alterações de quatro resoluções, que afetam de modo significativo 
a preservação de mananciais, mangues e restingas, bem como ensejaram a necessidade de 
licenciamento ambiental para projetos de irrigação (CARVALHO, 2020).

Ainda, a participação popular direta se reveste como dimensão essencial do exercí-
cio da democracia, tanto na fiscalização, como na elaboração de políticas públicas. Destaca-
-se que o modelo de democracia adotado pela Constituição Federal de 1988 efetiva a parti-
cipação popular direta e colaborativa da sociedade nas políticas públicas de Meio Ambiente.

Importante salientar a utilização da legalidade para a supressão de direitos funda-
mentais na seara ambiental brasileira. Conforme recente decisão do Ministro Luís Roberto 
Barroso na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 
622 do Distrito Federal, fora reconhecida a existência de fenômeno denominado constitu-
cionalismo abusivo: “prática que promove a interpretação ou a alteração do ordenamento 
jurídico, de forma a concentrar poderes no Chefe do Executivo e a desabilitar agentes que 
exercem controle sobre a sua atuação”.  Conforme argumentação de Barroso, o constitu-
cionalismo abusivo se dá pela: 

[....] atuação de líderes carismáticos, eleitos pelo voto popular, que, uma vez no poder, 
modificam o ordenamento jurídico, com o propósito de assegurar a sua permanência 
no poder. O modo de atuar de tais líderes abrange: (i) a tentativa de esvaziamento 
ou enfraquecimento dos demais Poderes, sempre que não compactuem com seus 
propósitos, com ataques ao Congresso Nacional e às cortes; (ii) o desmonte ou a 
captura de órgãos ou instituições de controle, como conselhos, agências regula-
doras, instituições de combate à corrupção, Ministério Público etc; (iii) o combate a 
organizações da sociedade civil, que atuem em prol da defesa de direitos no espaço 
público (BRASIL, 2019, p. 10). 
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Nesse aspecto, manifesta-se Bruno Vello, analista de Políticas Públicas do Ins-
tituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola: “Sem acompanhamento de diversos 
segmentos da sociedade, as políticas não podem ser avaliadas e corrigidas [...] mudanças 
que dificultam o monitoramento e participação da sociedade nas decisões do Executivo” 
(ISA, 2021).

Assim, frisa-se que a postura do Governo Federal em relação aos desmontes empe-
nhados pelos detentores de poder na seara do direito ao meio ambiente vai de encontro a um 
dos princípios mais basilares que orienta toda a trama de consolidação e efetivação dos direitos 
humanos: o princípio da violação ao retrocesso social, sumarizado por André de Carvalho 
Ramos como a “vedação da eliminação da concretização já alcançada na proteção de algum 
direito, admitindo-se somente aprimoramentos e acréscimos” (RAMOS, 2017, p. 99).

O autor prossegue relembrando manifestações do Min. Celso de Mello quanto ao 
tema da violação ao retrocesso social:

O Min. Celso de Mello sustentou que “o postulado da proibição do retrocesso social, 
cuja eficácia impede – considerada a sua própria razão de ser – sejam desconstituídas 
as conquistas já alcançadas pelo cidadão, que não pode ser despojado, por isso mes-
mo, em matéria de direitos sociais, no plano das liberdades reais, dos níveis positivos 
de concretização por ele já atingidos”. Depois, o Min. Celso de Mello apontou que “em 
realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo 
de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais 
de natureza prestacional, impedindo, em consequência, que os níveis de concretiza-
ção dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, 
exceto nas hipóteses – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compen-
satórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais” (MS 24.875, 
julgamento em 11.05.2006, Pleno, grifo nosso) (RAMOS, 2017, p. 101).

Trata-se efetivamente de princípio que decorre de diversos mandamentos constitu-
cionais, como o do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III), da aplicabilidade direta das normas de direitos fundamentais (art. 5ª, 
§ 1º), da segurança jurídica (art. 1º, caput e art. 5º, XXXVI) e da cláusula pétrea prevista no 
art. 60, § 4ª, IV (SARLET, 2004).

Esse conjunto de mandamentos constitucionais direciona a atividade do Poder Pú-
blico, estabelecendo limite material de sua efetiva atuação, vetando medidas que resultem 
na desconstrução ou regressão aos direitos e garantias alcançados e consolidados. Desse 
modo, a atividade estatal deve restringir-se ao adotar medidas de caráter regressivo ao tratar 
de direitos e garantias fundamentais (PIOVESAN, 2009).

O caráter institucional da proibição do retrocesso demonstra-se como entendimento 
jurisprudencial reiterado do Supremo Tribunal Federal, que já impediu o retrocesso político 
(ADI 4.543-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 19-10-2011, Plenário), o retrocesso 



Juliana Hoiser | Vinicius Silva Nascimento274

civil (RE 878694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 10-5-2017), bem como o 
retrocesso social (MS 24.875, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 11-5-2006, Pleno) 
(RAMOS, 2017, p. 99).

Medidas do Governo Federal, portanto, que endossam desmontes na seara do meio 
ambiente promovem retrocessos socioambientais. Nesse sentido, é necessário destacar a 
ADI n. 4.717/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/02/2019), que reconheceu a proibição 
do retrocesso em matéria socioambiental, impedindo ato estatal que reduza a proteção de 
direitos sociais e ambientais já conquistados e resguardados no ordenamento jurídico pátrio, 
nos seguintes termos:

O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição já se manifestou sobre a 
proibição de retrocessos ambientais quando reconheceu a impossibilidade de dimi-
nuição ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos por meio de 
medida provisória.  No referido leading case restou assentado que, conquanto a apli-
cação do princípio da proibição do retrocesso socioambiental não possa engessar a 
ação legislativa e administrativa, sendo forçoso admitir certa margem de discriciona-
riedade às autoridades públicas em matéria ambiental, não pode ser atingido o núcleo 
essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  STF, 
Pleno, ADI 4.717/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.04.2018.

É nesta medida que alterações legislativas que prejudiquem o mandamento do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado violam o princípio da proibição do 
retrocesso ecológico. Isso porque tais medidas resultam na redução da proteção aos ecos-
sistemas salvaguardados pela legislação brasileira, ofendendo de modo expresso o núcleo 
essencial do direito fundamental ao ambiente.

De todo modo, o princípio da proibição do retrocesso ecológico resguarda plena ade-
quação com o efetivo objetivo de progressiva proteção da matéria ambiental, constituindo-se 
como obrigação do Estado garantir a preservação e proteção do Meio Ambiente. Destacam-se 
os mecanismos para a efetivação desse direito fundamental, baseados na cooperação entre 
estado e sociedade (art. 225, caput); no dever de educação ambiental (art. 225, § 1º, VI) e a 
exigência de publicidade dos estudos prévios de impacto ambiental (art. 225, § 1º, IV).

Nessa esteira, diante dos retrocessos operados em matéria socioambiental, desta-
camos duas ações movidas por partidos políticos representativos da sociedade civil a fim de 
cessar as violações de direitos socioambientais no contexto caótico vivenciado no Governo 
Bolsonaro.
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1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental (ADPF) n. 623: a garantia constitucio-
nal da participação popular na elaboração de po-
líticas públicas de proteção ao meio ambiente de 
órgãos colegiados

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 623, proposta 
pela Procuradoria-Geral da República (PGR), objetivou questionar o Decreto n. 9.806/2019, 
editado pelo Presidente da República Jair Bolsonaro, que alterou a composição e a forma de 
escolha dos membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Dentre as principais alterações oriundas do Decreto n. 9.806/2019, destacam-se 
a redução do número de vagas destinadas à sociedade civil no Conama e a limitação dos 
mandatos das organizações não governamentais (ONGs) ambientalistas, que tiveram a dura-
ção do mandato reduzido, passando de dois para apenas um ano, sem direito a recondução, 
sendo que a escolha passou a ser procedida por sorteio. Por outro lado, proporcionalmente, 
o Governo Federal ampliou a presença no colegiado, passando a contar 74% dos votos no 
conselho, afetando a participação popular direta na elaboração de políticas públicas de pro-
teção ao meio ambiente.

De acordo com a argumentação apresentada na petição inicial dos proponentes, “a re-
dução resultou em profunda disparidade representativa em relação aos demais setores sociais 
representados no órgão”, sustentando que a alteração promovida pelo Governo Federal preju-
dica “a função do conselho de elaboração de políticas de proteção ao meio ambiente pela co-
letividade, impondo lesão ao preceito fundamental da proteção ao meio ambiente equilibrado”. 

Assim, o Ministério Público Federal destacou os efeitos e retrocessos oriundos da 
nova regulamentação de funcionamento do Conama, frisando-se as violações aos preceitos 
constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da participação popular direta 
da sociedade no controle dos impactos das políticas ambientais e da vedação do retrocesso 
socioambiental.

Devidamente distribuídos os autos à Ministra Rosa Weber, foram requisitadas infor-
mações à Presidência da República e ao Ministério do Meio Ambiente e aberto prazo para 
manifestação da Advocacia-Geral da União. 

O Ministério do Meio Ambiente e a Presidência da República manifestaram-se de forma 
similar, defendendo que a definição da composição e da forma de escolha de membros do 
Conama Integraria competência discricionária do Poder Executivo Federal, e que a redução 
do número de integrantes atenderia o princípio constitucional da eficiência e a lógica de racio-
nalização da estrutura administrativa. Por fim, propuseram uma reinterpretação do princípio 
da vedação ao retrocesso socioambiental, ao afirmar que a revisão de opções legislativas é 
essencial para assegurar a democracia, o pluralismo político e a alternância de poder. 
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A Advocacia-Geral da União defendeu que a ação não fosse conhecida, por enten-
der se tratar de controle de constitucionalidade de ato de natureza regulamentar. Defendeu, 
também, que a definição da composição do Conama integra a esfera de discricionariedade 
da Administração Pública. 

Integraram a ADPF na qualidade de amicus curiae o Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil, a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urba-
no; a Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC, o WWF - Brasil, a Associação de 
Saúde Ambiental Toxisphera e a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público 
de Meio Ambiente

Os autos foram pautados para o Tribunal Pleno - Sessão Virtual, com data de julga-
mento agendada para 05/03/2021 a 12/03/2021. Ocasião em que, após os votos dos Mi-
nistros Rosa Weber (Relatora), Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que jul-
gavam procedente o pedido formulado na ADPF 623, declarando a inconstitucionalidade do 
Decreto n. 9.806, de 29 de maio de 2019, pediu vista dos autos o Ministro Nunes Marques. 

Atualmente, os autos encontram-se engavetados no Gabinete do Ministro Nunes 
Marques, sem previsão de retorno para conclusão de julgamento. Curiosamente, o Ministro 
em comento foi nomeado pelo Presidente Jair Bolsonaro, emergindo lógicas suspeitas de 
que o controle de agenda promovido pelo magistrado no caso engavetado é decisão que 
decorre de influência política, visando a impedir a resolução do caso de forma célere e atra-
sando o julgamento de questão tão urgente para a pauta socioambiental.

1.3. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 708: a efeti-
vação da participação popular mediante audiência pública na Suprema Corte

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 708, original-
mente ajuizada como Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n. 60, devidamente 
proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo Partido Socialismo e Liberdade – 
PSOL, pelo Partido dos Trabalhadores – PT e pela Rede Sustentabilidade, visava provimento 
jurisdicional da Suprema Corte em relação aos atos comissivos e omissivos da União que 
comprometem o adequado funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fun-
do Clima) e do direito de todos os brasileiros a um meio ambiente saudável (CF, art. 225, 
caput e parágrafos).

Dentre os principais apontamentos delimitados na petição inicial dos proponentes da 
ADPF n. 708, destacam-se os atos comissivos e omissivos lesivos à Constituição que ense-
jariam uma situação de retrocesso e de desproteção em matéria ambiental. Destacando-se 
a desestruturação dos órgãos ambientais federais; os cortes orçamentários na política am-
biental e a redução dos orçamentos e dotações relacionadas ao controle do desmatamento.

Além da declaração de omissão inconstitucional, os partidos políticos recorreram ao 
Supremo Tribunal Federal para que fosse determinada à União a implementação de medidas 
administrativas efetivas para reativar o funcionamento do Fundo Clima com seus devidos 
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recursos orçamentários, bem como para que o Ministério do Meio Ambiente criasse o Plano 
Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Clima.

Em decisão monocrática, o Ministro relator Luís Roberto Barroso recebeu o proces-
so como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 708, instrumento 
jurídico que “comporta uma maior heterogeneidade quanto a seu objeto, bem como maior 
flexibilidade quanto às providências de ordem normativa e/ou concretas a serem concedi-
das”. Quanto ao pedido, menciona a possibilidade de existir um estado de coisas inconstitu-
cional em matéria ambiental no país, repercutindo notícias de desmantelamento dos órgãos 
ambientais brasileiros e reconhecendo a interdependência entre o direito humano ao meio 
ambiente saudável e uma multiplicidade de outros direitos fundamentais.

Ao reconhecer que a resolução do caso depende de uma ampla compreensão sobre 
as políticas públicas em matéria climática, exigindo conhecimento interdisciplinar, o Minis-
tro convocou audiência pública para que fossem ouvidas autoridades, instituições oficiais, 
organizações da sociedade civil, dentre outros grupos interessados no objeto da ação, tudo 
visando contribuir para o debate da controvérsia constitucional.

A audiência pública foi realizada nos dias 21/09/2020 e 22/09/2020, contando com 
a participação de 66 manifestações, dentre representantes do Governo Federal e de gover-
nos estaduais, parlamentares, ambientalistas, economistas do meio ambiente, indígenas, 
cientistas, pesquisadores e representantes do setor empresarial. 

Atualmente, o processo se encontra no gabinete do Ministro relator aguardando deci-
são, posteriormente à juntada aos autos das transcrições da audiência pública.

2 AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ADPF 708: DIÁLOGO COM O 
STF E REPRESENTATIVIDADE NO PROCESSO CONSTI-
TUCIONAL DOS POVOS ENVOLVIDOS EM DETRIMEN-
TO DOS ATAQUES PROMOVIDOS PELOS REPRESEN-
TANTES ELEITOS DEMOCRATICAMENTE

Frente às críticas quanto à inexistência de diálogo da Suprema Corte com os anseios 
da sociedade, aponta-se a existência de instrumentos para o aumento da participação do 
povo nas decisões judiciais adotadas pelo STF, especialmente aquelas dotadas de efeitos 
erga omnes, isto é, extensíveis a todos os jurisdicionados. É de extrema relevância a oxi-
genação promovida pela abertura da Corte aos argumentos trazidos pela sociedade civil e 
entidades de classe ou pessoas que tenham algo a contribuir na discussão (SILVA, 2017, 
p. 97), possibilitando uma maior aderência das decisões da Suprema Corte à realidade por 
meio da incorporação da pluralidade social no processo interpretativo.

As audiências públicas têm relevante fundamento e potencial de contribuição para 
o processo de democratização da interpretação constitucional, podendo acrescentar ao de-
bate de questões complexas com a apresentação de distintos pontos de vista, conclusões 
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técnicas, científicas, e até mesmo experiências e dogmas religiosos, a depender do tema em 
discussão, que coexistem na rica e plural realidade social.

Parte das críticas aponta para a ausência de efetividade das audiências públicas no 
que se comprometem a auxiliar: embora diversas entidades de grupos sociais distintos e 
outros atores sociais se manifestem sobre as discussões nessas audiências, os ministros 
não “ouviriam” de fato a pluralidade gritante, somente se utilizando da argumentação exposta 
para atribuir caráter dialógico às decisões que, em realidade, somente levariam em conside-
ração o convencimento do ministro (RECONDO, WEBER; 2019, p. 219).

Segundo Gabriela Miranda Duarte, as audiências públicas têm potencial para ser o 
meio pelo qual o dissenso existente na sociedade sobre determinada matéria, decorrente da 
imensa pluralidade de valores e visões de mundo, seja levado ao Tribunal e considerado em 
suas decisões. Para a autora, a oportunidade de a sociedade civil expor seus argumentos 
sobre uma questão é de extrema relevância para a fundamentação democrática da decisão 
tomada pela Suprema Corte (DUARTE, 2017).

Porém, a autora acusa a necessidade de aprimoramento do procedimento de convo-
cação e realização das audiências públicas, haja vista envolver alta carga de subjetividade na 
forma como o ministro conduz o processo, decidindo se e quem ouvirá, e a ausência de um 
embate literal, com troca de argumentos e maior dialeticidade, entre as distintas posições, 
visto que até o momento de realização do estudo as audiências tiveram pouca participação 
dos ministros e por vezes se voltaram somente a suprir questões técnico-científicas, sendo 
a participação da sociedade civil relegada a segundo plano.

No mesmo sentido, Miguel Gualano de Godoy aponta que o que se vê é a mecânica 
expositiva das audiências públicas, e não um debate com a participação de diferentes posi-
ções e, inclusive, da Suprema Corte (GODOY, 2015). Deste modo, embora haja mecanismos 
para levar a pluralidade social ao STF visando à incorporação das diferentes visões de mundo 
no processo interpretativo constitucional, e em que pese a menção dos ministros às funda-
mentações trazidas em audiências públicas em suas decisões, ainda assim tais mecanismos 
não cumprem com sua finalidade enquanto abertura à sociedade, posto que deles participa 
um número seleto de grupos, geralmente voltados à argumentação científica.

Fato é que, criticável ou não o efeito do mecanismo, as audiências públicas são 
atualmente uma das ferramentas mais relevantes para a maior adaptabilidade das decisões 
do Supremo Tribunal Federal a um sem número de realidades culturais e sociais existentes 
em território brasileiro. Consistem na forma mais adequada, juntamente ao amicus curiae, 
de a mais alta Corte do país abrir as portas ao povo para ouvi-lo antes de tomar uma deci-
são que implicará efeitos extremamente amplos, aliás, servindo essa oitiva como a própria 
fundamentação da decisão judicial.

Em matéria de meio ambiente, as audiências públicas, instituto jurídico diverso do 
aqui abordado no processo constitucional levado a cabo pelo STF, constituem um instru-
mento de consulta à sociedade civil interessada em determinados problemas ambientais 
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decorrentes de projetos, configurando forma de avaliar os impactos ambientais de tais obras 
com base na participação popular. Veja-se que as audiências públicas fazem parte do con-
trole comunitário de políticas ambientais, enquanto as decisões judiciais – como no presente 
caso – integram o chamado controle judicial (SOARES, 2002, p. 274-275).

Assim sendo, nesse momento mister frisar que as audiências públicas ora aborda-
das não dizem respeito ao instituto do processo administrativo, utilizado para controlar os 
impactos ambientais de projetos e a opinião da comunidade sobre determinada política am-
biental, mas sim a ferramenta do Supremo Tribunal Federal constitucionalmente prevista para 
a contemplação das mais diversas visões de mundo e realidades abrangidas pelos efeitos 
erga omnes na futura decisão a ser endossada pela Suprema Corte.

As violações a direitos socioambientais deflagradas no Governo Bolsonaro e atual-
mente indagadas pelas ADO sob análise exigem que a decisão judicial a ser tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal tenha em conta todas as realidades afetadas pelos seus efeitos, 
de sorte a considerar na atividade de hermenêutica constitucional para a aferição da incons-
titucionalidade ou não da omissão do Chefe do Executivo na atuação frente aos desmontes 
operados no ecossistema durante seu governo as distintas e inúmeras visões de mundo 
presentes e coexistentes na sociedade brasileira, tão rica, tão plural e evidentemente não 
representada em todas as suas nuances pelo Presidente eleito pela maioria.

Pretendemos analisar o significado e simbolismo da audiência pública realizada na 
ADPF 708. Sendo os direitos socioambientais questão tão de tão dificultoso tratamento pela 
própria necessidade de compatibilização do desenvolvimento com o direito ao meio am-
biente equilibrado, mormente se levada em conta a existência de tantos povos tradicionais 
afetados pela relevância da discussão, fazia-se fundamental ouvi-los no processo de decisão 
sobre tema que tanto afeta o bioma com o qual nutrem profunda relação, de subsistência, de 
respeito e de transcendência.

Nesse sentido, o Min. Luís Roberto Barroso decidiu pela convocação da audiência 
pública na ADPF 708 em virtude do caráter polêmico e conflituoso do objeto de discussão, 
representando o embate entre o desenvolvimento e os direitos socioambientais:

Nota-se, portanto, que os fatos narrados pelos requerentes podem impactar um con-
junto amplíssimo de direitos fundamentais, com relevantes consequências sociais e 
culturais. Além disso, os danos causados ao meio ambiente comprometem a biodi-
versidade, a fauna e a flora, que representam enorme potencial econômico e um dife-
rencial para o país. Minam a credibilidade do Brasil internacionalmente, prejudicando 
a sua capacidade de captação de recursos para o combate ao desmatamento e para 
a redução de gases de efeitos estufa. Colocam sob grave ameaça o agronegócio e a 
posição do país como celeiro de alimentos para o mundo, quer porque a disponibilida-
de de água, terras férteis e ambiente saudável são condições para a criação de gado 
e para a produção agrícola, quer porque os mercados consumidores já começam a 
mobilizar-se para vetar produtos oriundos do desmatamento[12]. A inércia alegada 
nesta ação, se restar comprovada, é potencialmente danosa sob qualquer perspecti-
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va: ambiental, social, cultural ou econômica. Assim, pode e deve ser enfrentada pelo 
Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2020, p. 10).

Nessa toada, ao decidir pela convocação da audiência pública o Ministro considerou 
o caráter controverso do tema envolvido e a consequente necessidade de ouvir os atores 
interessados na pauta ambiental, de sorte que seja garantido aos ministros o maior enten-
dimento e compreensão possível sobre a temática dos impactos ambientais das omissões 
do Presidente da República no tratamento do bioma amazônico, sobretudo considerando a 
natureza interdisciplinar do objeto da lide, que demanda o conhecimento sobre, nas palavras 
do relator, “aspectos científicos, socioambientais e econômicos”. 

Diante da relevância do assunto objeto das Ações de Inconstitucionalidade por Omis-
são ora tratadas não resta dúvidas quanto à importância em ouvir os mais diversos grupos 
sociais, sobretudos os minoritários, para garantir a finalidade última do Supremo Tribunal 
Federal enquanto Guardião da Constituição e garantidor dos direitos fundamentais em última 
medida de forma contramajoritária, protegendo as comunidades tradicionais contra as viola-
ções de direitos perpetradas com a conivência do próprio Presidente escolhido pela maioria.

Desse modo, à medida que a decisão do Ministro relator levou em conta a natu-
reza controversa do tema e se orientou no sentido de garantir a participação popular dos 
diversos grupos sociais afetados pela questão ambiental para construir, mediante oitiva dos 
atores envolvidos, uma decisão judicial mais aderente à realidade, mostra-se acertada a 
posição adotada pelo jurista, que denota a preocupação e seriedade com que está condu-
zindo o processo e possivelmente aponta para uma futura decisão de assegurar os direitos 
socioambientais, na contramão da postura adotada pelo Poder Executivo, responsável pela 
implementação de políticas ambientais. 

É necessário, pois, que os ministros se atentem às falas dos titulares dos direitos 
em embate no processo decisório, para que se compreenda com maior detalhamento o que 
efetivamente está em jogo, especialmente com relação aos impactos dos desmandos do 
Presidente na região amazônica, e não meramente sirva a audiência pública para justificar 
uma posição já previamente consolidada na mente dos julgadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ESPERANÇA NA DECISÃO CON-
TRAMAJORITÁRIA E VANGUARDISTA

As expectativas da comunidade jurídica em defesa dos direitos dos povos tradicio-
nais, portanto, são de que a audiência pública no caso envolvendo as omissões do Governo 
Jair Bolsonaro na proteção do bioma amazônico e, consequentemente, atentando contra os 
direitos socioambientais de todos os cidadãos, em especial aqueles que na região vivem, 
seja capaz de demonstrar empiricamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal de que 
modo o posicionamento adotado pelo senhor Presidente afetaram diretamente a vida e os di-
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reitos dos povos. Espera-se que não seja a audiência um mero teatro para a fundamentação 
de uma decisão orientada pela suposta “vontade da maioria”, mas sim contribua para o rico 
debate envolvido e, ao final, garanta que a Corte atue como efetiva Guardiã da Constituição 
e assuma seu papel de proteção contra majoritária aos direitos fundamentais, em tempos 
de tantos retrocessos em matéria de direitos operados pelos agentes de poder democratica-
mente escolhidos pelo povo.

Espera-se da Corte que incorpore seu papel enquanto vanguardista na ampliação do 
alcance de eficácia e rol de direitos fundamentais e de atuação contra majoritária contra os retro-
cessos praticados pelos representantes democráticos, assegurando os direitos socioambientais 
dos povos tradicionais, consoante o entendimento do próprio Ministro Luís Roberto Barroso, o 
qual elencou os papéis do Supremo Tribunal Federal na função de Corte Constitucional:

As Cortes Constitucionais desempenham distintas funções. Entre elas, destaco as fun-
ções: (i) contramajoritária, de proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis; 
(ii) representativa, por meio da qual as cortes asseguram a vontade popular em temas 
de relevância que escaparam às instâncias majoritárias (Executivo e Legislativo); e (iii) 
e iluminista, quando avançam no reconhecimento do alcance de direitos fundamentais 
ainda não plenamente consolidados no imaginário popular[13]. Ao lado de tais funções, 
as Cortes Constitucionais – assim como as Cortes Internacionais – podem desempe-
nhar um papel informativo no espaço público: promovendo o esclarecimento de fatos, a 
documentação de eventos e a sua valoração, de modo a produzir uma espécie de relato 
oficial sobre o que efetivamente está ocorrendo em um país. Esse relato oficial contribui 
para o registro fidedigno do que se deu no passado, do que está ocorrendo no presente 
e, nessa medida, abre caminho para o diagnóstico de problemas, a identificação de so-
luções e a atribuição de responsabilidades[14]. Além disso, é uma etapa imprescindível 
para a instrução da presente ação (BRASIL, 2020, p. 11). 

Afinal, as esperanças da comunidade jurídica e ativista socioambiental estão nas 
mãos de onze juízes, uma vez que o representante democraticamente eleito pelo povo atenta 
contra os direitos dos próprios cidadãos que o elegeram, de modo que o Supremo Tribunal 
Federal possui agora a obrigação de agir na sua função contramajoritária e iluminista, a fim 
de garantir a proteção de direitos fundamentais e cessar as violações a direitos humanos 
perpetradas pelo Chefe do Poder Executivo em sua conveniente postura silente quanto aos 
retrocessos ocorridos na agenda ambiental ao longo de seu governo.
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RESUMO
O presente artigo tem por escopo analisar as dimensões e a construção da categoria racismo 
ambiental e climático no contexto brasileiro, relacionando-a com as perspectivas teóricas do autor 
camaronês Achille Mbembe sobre o “Devir-Negro” do mundo na sua leitura sobre subjetividades 
infraestruturalmente vulnerabilizadas. A hipótese que se levanta é que essa categoria e a dinâmica 
de precarização que ela denuncia podem ser visibilizadas no contexto brasileiro. Para tanto, foram 
analisadas experiências recentes a fim de localizar conceitos, ampliar os escopos de análise e 
pensar linhas de escape. Por fim, a título de proposta de intervenção, foram propostas rotas de 
combate a partir da concretização da justiça ambiental e climática como um pressuposto da 
própria vida planetária.

Palavras-chave: racismo ambiental; racismo climático; saúde planetária; devir-negro; pandemia 
de COVID-19.

ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the dimensions and construction of the category of envi-
ronmental and climatic racism in the Brazilian context, relating it to the theoretical perspectives 
of Cameroonian author Achille Mbembe on the “becoming-black” of the world in his reading on 
infrastructurally vulnerable subjectivities. The hypothesis that arises is that this category and the 
precarious dynamics that it denounces can be seen in the Brazilian context. To this end, recent 
experiences were analyzed in order to locate concepts, expand the scope of analysis and think 
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about escape lines. Finally, as an intervention proposal, combat routes were proposed based on 
the realization of environmental and climate justice as an assumption of planetary life itself.

Keywords: environmental racism; climatic racism; planetary health; becoming-black; COVID-19 
pandemic.

INTRODUÇÃO

O racismo é a formalização de uma complexa exclusão baseada na raça, manifes-
tada por meio de um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais, interpessoais 
e psicológicas dentro de uma sociedade (ALMEIDA, 2018; DU BOIS, 1935). A existência 
dessa lógica de poder estrutural (FOUCAULT, 2005), manifesta-se na necropolítica onde o 
Estado estrategicamente nega direitos a esses grupos historicamente marginalizados e in-
visibilizados, portanto, sua função seria “regular a distribuição da morte”, decidindo quem 
merece viver (MBEMBE, 2017). Dessa forma, o racismo é forma política de afirmação e 
defesa do Estado, historicamente empreendido para o controle, extermínio e apagamento das 
populações negra e indígena na América Latina (GONZÁLEZ, 1988), em defesa de um projeto 
abstrato e universalista de nação (branca, eurocentrada, etc.).

Há uma conexão intrínseca e retroalimentativa entre a expansão do sistema de produção 
capitalista e a consolidação da ideologia hierárquica racial como um instrumento de dominação 
e lucro, tendo a escravidão colonial como elemento central. Vale pontuar que outros indicadores, 
como gênero e sexualidade, também são parte da lente interseccional para a compreensão dos 
processos de formação exploratórios da sociedade moderna (ANDRADE et al, 2017).

Dentre as dimensões das desigualdades sociais, articuladas às raciais, existentes no 
contexto pós-colonial brasileiro, destacam-se para fins deste trabalho, aquelas relacionadas 
à distribuição e inserção territorial da população no espaço urbano. Em um cenário onde a 
política imigratória foi utilizada como instrumento de embranquecimento do país, orientados 
pelo programa violento de miscigenação imposto, surgiram novas demandas que reconfigu-
raram as cidades (NASCIMENTO, 2020, p.85).

Foi necessário um projeto de limpeza para sofisticar as imagens das cidades, res-
tringir a circulação de pessoas e acima de tudo, um projeto que atendesse à lógica do 
capital, onde a acumulação de terra se espelha em acumulação de riqueza e possibilidades 
de exploração (ROLNIK, 1989, p. 6). Esse projeto se materializou tanto no racismo ambiental 
quanto no climático.

Foram necessários, assim, deslocamentos forçados da massa de negros para terri-
tórios periféricos, construídos sobre estereótipos de promiscuidade, violência, desemprego 
e aglomerações, ou seja, símbolos de atraso e passíveis de ações de controle. Essa imagem 
justificou e ainda justifica, uma ausência de políticas públicas para as populações que foram 
periferizadas e vulnerabilizadas na construção do país. E que são, consequentemente, os 
grupos mais afetados pelas mudanças climáticas e pela pandemia do COVID-19.
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1 RACISMO AMBIENTAL E CLIMÁTICO

O conceito de racismo ambiental surgiu nos Estados Unidos, em um contexto de 
crescimento dos impactos ambientais causados pela atividade industrial, concomitantemen-
te às políticas de segregação racial. Dessa forma, somada à periferização, ocorria o dire-
cionamento proposital dos impactos ambientais negativos aos locais onde concentrava-se a 
população negra. Vale pontuar o conceito de Benjamin Chavis para que o conceito possa ser 
aplicado à realidade brasileira:

O racismo ambiental é a discriminação racial no direcionamento deliberado de co-
munidades étnicas e minoritárias para exposição a locais e instalações de resíduos 
tóxicos e perigosos, juntamente com a exclusão sistemática de minorias na formula-
ção, aplicação e remediação de políticas ambientais (CHAVIS apud BULLARD, 2002).

Uma das ilustrações do conceito no Brasil foi a da autora Carolina Maria de Jesus, em 
sua obra Quarto de despejo: diário de uma favelada (1960), destacando a insalubridade da 
favela do Canindé, local onde eram direcionados diversos resíduos, destacando no livro a falta 
de acesso ao saneamento básico e alimentação adequada. Uma realidade que ainda pertence 
à população pobre e periferizada e é agravada pelas mudanças climáticas e pandemia.

De acordo com o relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Cli-
máticas) de 20143, órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científi-
cas sobre os efeitos das mudanças do clima, regiões pobres da América Latina, Caribe, Áfri-
ca e Ásia são as que têm menor oportunidade de adaptação e, portanto, as mais vulneráveis 
a alterações na dinâmica das chuvas (com enchentes e secas), à diminuição na produção 
de alimentos e a efeitos na saúde das pessoas. Ou seja, a condição de pobreza diminui as 
capacidades das populações, utilizando do conceito de Amartya Sen (2000), expondo-as 
também ao racismo climático.

A título de exemplo concreto da interseccionalidade de opressões, em fevereiro de 
2021, o excesso de chuvas da região da bacia do Acre, que engloba Peru e Bolívia, levaram ao 
menos cinco rios a ultrapassarem a cota de transbordamento. Esse evento climático extremo 
desalojou milhares de famílias e dificultou o enfrentamento de outras situações urgentes: o 
aumento de casos de covid-19, o combate à dengue e uma crise migratória. Em ensaio feito 
durante a pandemia, Achille Mbembe destaca outras vulnerabilidades que merecem atenção:

Não é possível esquecer o desmatamento intensivo, os mega-incêndios e a destrui-
ção de ecossistemas, a ação nefasta de empresas que poluem e destroem a biodi-
versidade (...) as comunidades que viviam e dependiam de recursos naturais têm 

3 ESTRADA, Y.O et al (eds.). Alterações Climáticas 2014: impactos, adaptação e vulnerabilidade - resumo 
para decisores. Contribuição do Grupo de Trabalho II para o Quinto Relatório de Avaliação do Painel 
Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, Suíça: Organização Meteorológica Mundial (WMO), 2014. 
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sido expropriadas. A humanidade não conhecerá a liberdade fora da sociedade ou da 
dependência da biosfera. É preciso recompor uma terra habitável (MBEMBE, 2020). 

Consequências exponenciais do Antropoceno, nova era geológica em que o ser hu-
mano se tornou a força impulsionadora da degradação ambiental (ARTAXO, 2014), crises 
como as enfrentadas pelo Acre e outros estados da Amazônia Legal, mostram a necessidade 
de aprofundamento nas diversas dimensões do projeto histórico de precarização brasileiro.

Assim, tanto o racismo ambiental quanto o climático não se limitam a questões 
étnicas e raciais, mas se referem, sobretudo a um processo econômico e político, de uma 
população invisibilizada socialmente, e que sofre as consequências de um processo propo-
sital de desenvolvimento predatório.

Tal processo é uma das consequências do “milagre econômico” iniciado na década 
de 1970 e do discurso da ditadura militar sobre a proteção do “vazio demográfico”, respon-
sável pelas grandes estradas de penetração no Brasil, os quais impulsionaram o movimento 
exploratório das riquezas amazônicas por meio de incentivos governamentais.

Sebastião Pinheiro (1989) compila em seu livro “O agente laranja em uma república 
de banana”, relatos de vítimas e autoridades sobre a morte de pessoas e animais, abortos 
e deformações na região de Vila Tailândia, Pará; onde ocorreu uma “grande obra de infraes-
trutura e desenvolvimento”: a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, cujas empresas responsáveis 
foram acusadas de utilizar secretamente toneladas de desfolhantes como o agente laranja 
no desmatamento e na manutenção de linhas de transmissão, resultando na intoxicação e 
morte dos habitantes locais.

Dessa forma, é necessária a ampliação da justiça ambiental (ACSELRAD, 2004) 
que questiona, por exemplo, a poluição do meio ambiente, expansão das terras agrícolas, 
moradias insalubres, ausência de saneamento, grandes obras de infraestrutura sem relatório 
de impactos ambientais e consulta da população local, rompimento de barragens, como no 
caso de Mariana (MG), e como esses cenários são reflexos dessa negação estratégica de 
direitos. E da mesma forma, a urgência da ampliação da justiça climática, ao trazer à luz os 
impactos desproporcionais das mudanças climáticas na dignidade de diferentes segmentos 
da população, que mesmo com suas diferenças, ainda são sujeitos de direito.

2 O DEVIR-NEGRO 

Para compreender como os sujeitos são afetados, Mbembe (2018, p.16) propõe o 
conceito de devir-negro que se dá quando grupos vulnerados experimentam, atualmente, 
a condição que os povos de origem africana experimentaram durante a época do primeiro 
capitalismo, de serem transformados em homem-coisa, homem-máquina, homem-fluxo, ou 
seja, mercadorias. Essa tendência da universalização da condição negra é, no sistema neo-
liberal, a forma de manutenção da precariedade inerente ao funcionamento do capitalismo, 
por meio da criação de desumanizados trabalhadores subalternos.
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Na América Latina, a desumanização se forja a partir de recursos como a institucio-
nalização de políticas repressivas e segregacionistas, amparadas em um Estado securitário 
de estrutura racista, o qual oprime corpos além dos negros, como pontua Tânia Pacheco:

[...] é fundamental assumir que racismo e preconceito não se restringem a negros. 
Está presente na forma como tratamos nossos povos indígenas. Está presente na 
maneira como “descartamos” populações tradicionais - ribeirinhas quebradeiras de 
coco, geraizeiros, marisqueiros, extrativistas, caiçaras e, em alguns casos, até mes-
mo pequenos agricultores familiares. Está presente no tratamento que damos no Sul/
Sudeste, principalmente, aos brancos pobres cearenses, paraibanos, maranhenses.... 
que deixam suas terras em busca de trabalho e encontram ainda mais miséria, trata-
dos como mão-de-obra facilmente substituível que, se cair da construção, corre ainda 
o risco de “morrer na contramão atrapalhando o tráfego” (PACHECO, 2007, p. 7-8).

Não foi em vão que o instrumento colonial de controle mais eficaz desses grupos 
de não-seres (FANON, 2008), foi a desterritorialização, pois com suas subjetividades e for-
mas de ser no mundo destituídas, banalizar suas mortes e seus direitos violados tornava-se 
um ato cotidiano. A geografia do terror, motor da hierarquização de mortes e necropolítica, 
determinou e ainda determina quem é digno de luto (BUTLER, 2019) a partir da escolha 
político-epistêmica daquelas vidas que merecem ser vividas. Reificando valores suposta-
mente universais, a modernidade ocidental encobre e reafirma as estruturas de distribuição 
seletiva de morte a partir da cifra racial. Mister ressaltar que, em tempos de neoliberalismo 
e degeneração da relacionalidade ética dos povos, a morte passa a ser o meio mais rentável 
de resolução de conflitos complexos.

2.1 O devir-negro brasileiro

Dentro do espaço temporal da crise política, econômica, social e sanitária brasileira 
durante a pandemia, optou-se por analisar três exemplos axiais de violações ao eclipsado 
princípio da garantia da dignidade humana, utilizando a lente dos conceitos de racismo am-
biental e climático como estruturantes das vulnerações. 

A emersão dos grupos vulnerados, ou seja, aqueles que involuntariamente tiveram 
suas capacidades reduzidas e são dependentes de intervenções estatais diretas para a efe-
tivação de seus direitos básicos, são o foco dos estudos propostos pela bioética da inter-
venção, um projeto bioético e político estruturado por pesquisadores latino-americanos para 
poder pensar as políticas públicas de saúde coletiva (NASCIMENTO, 2015).

Primeiramente, assim, uma análise pode ser feita cruzando o biopolítico com as 
garantias socioespaciais jurídicas. O Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257/2001), em seu artigo 
2º, prevê como primeira diretriz da política urbana brasileira a “garantia do direito a cidades 
sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
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à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações”.

Mesmo com as garantias legais, comunidades, movimentos do campo e cidade, 
populações tradicionais e militantes de diversos segmentos têm se mobilizado e resistido 
pelo direito a sua moradia e território, lutas contínuas por direitos que estão em constante 
ameaça (HERRERA FLORES, 2008). É interessante pensarmos que a relação das subjetivi-
dades com as espacialidades se dá em uma ordem não somente material, mas também da 
subjetividade. Tal como aponta o autor, as espacialidades podem ser definidas “como um 
conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações” (SANTOS, 2006, 
p. 12) de modo que a relacionalidade que cada indivíduo exerce em um determinado lugar 
constitui o sentido daquele locus como um espaço, que, por sua vez, passa também a cons-
tituir o sujeito que com ele interage: “são as ações que, em última análise, definem os objetos 
[espaciais], dando-lhes um sentido” (SANTOS, 2006, pg. 56).

Avalia-se que não só as comunidades atingidas como até grileiros são vulneráveis em 
um sistema cíclico de exploração e inequidade. Uma investigação da BBC encontrou na pla-
taforma Facebook dezenas de anúncios em que vendedores negociam pedaços da floresta ou 
áreas recém-desmatadas, que eles não possuem, por valores que chegam à casa dos milhões 
de reais. O repórter João Fellet, da BBC News Brasil, apresenta em documentário4 detalhes da 
investigação iniciada em 2019, mostrando o mercado ilegal e como a maior parte dos grileiros, 
que encontraram no ilícito a única fonte de renda, negociam as terras públicas.

O segundo eixo é o direito à moradia, concorrente ao direito à terra, estima-se que no 
Brasil haja um déficit habitacional de mais de 7.8 milhões de moradias (dados do MDR/2017) 
e mais de 13% da população está desempregada (IBGE 07/2020), ilustrando o tamanho da 
desigualdade social no país.

É imprescindível discutir soluções que garantam o direito à moradia das comunida-
des ameaçadas, das pessoas em situação de rua, e também se faz necessário avançar na 
demarcação e respeito aos territórios indígenas e quilombolas, respeitando os seus direitos de 
consulta prévia garantidos na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Questões como a especulação imobiliária tornaram-se urgentes em tempos de pan-
demia, já que a queda na renda da maioria das famílias não se reflete no preço do aluguel. 
Enquanto isso, diversos imóveis estão abandonados nas cidades e não cumprem sua função 
social como determina a Constituição.

Campanhas como a DESPEJO ZERO5, uma ação nacional com apoio internacional 
que visa a suspensão de qualquer atividade ou violação de direitos, sejam elas fruto da ini-
ciativa privada ou pública, respaldada em decisão judicial ou administrativa, que tenha como 
finalidade desabrigar famílias e comunidades durante a pandemia.

4 Documentário: BBC revela venda ilegal de terras na Amazônia pelo Facebook. Direção João Fellet. 
Disponível na plataforma YouTube, 2021. (41 min.). https://www.youtube.com/watch?v=QpTMqTo_ycc.

5 Site oficial da campanha disponível em: https://www.campanhadespejozero.org/. Acesso em: 23 mar. 2021.



JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E O DEVIR-NEGRO BRASILEIRO: ... 293

A título de complementação, vale destacar que a campanha é permanente, de cons-
trução coletiva e aberta a toda sociedade, sobretudo aos movimentos sociais e populares 
comprometidos com a defesa dos direitos humanos, direito à cidade e aos territórios, sendo 
a mobilização online um dos eixos principais.

IMAGEM 1 – Página inicial da Campanha Despejo Zero

Fonte: https://www.campanhadespejozero.org

Uma terceira análise deve ser feita a partir da precariedade do saneamento básico e a 
crise hídrica enfrentada pelos grupos vulneráveis, reféns dos bolsões de miséria decorrentes 
do processo de urbanização desordenado.  

Sidney Amaral, artista que frequentemente ilustra autorretratos em que se representa 
em condição análoga à dos escravizados, exibe-se na aquarela “O Trono do Rei”, de 2014, 
equilibrando na cabeça um vaso sanitário, alusão clara aos negros que eram empregados 
para dar fim aos dejetos produzidos na “casa grande”, dando luz à metáfora amarga sobre a 
persistência da condição de onde chega o direcionamento de rejeitos e poluentes.

IMAGEM 2 – O Trono do Rei, de Sidney Amaral

Fonte: Enciclopédia ItaúCultural
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Já a iniquidade de acesso à água, de acordo com Neto (2015), combinada com um 
projeto de segregação materializado em políticas públicas, está relacionada com casos de 
desperdício e descaso com a natureza, como por exemplo: metais tóxicos, como o mercúrio 
usado no garimpo que se acumula nos rios. Augusto et al. (2012), vão além e citam que através 
da indústria os danos são ainda maiores, pois exige uma intensiva utilização da água desde 
a produção de energia elétrica, bem como até na produção de alumínio e de aço. Esses tipos 
de empreendimentos exploratórios subsidiados com recursos públicos e que não internalizam 
os custos sociais e ambientais deles decorrentes, ocasionam custos ambientais excessivos.

Soma-se à essa crise, as mudanças climáticas que provocam alterações nos regi-
mes de chuva e temperatura, tornando mais difíceis os processos de provisão de água limpa, 
drenagem e saneamento. E nos outros casos analisados, eventos climáticos extremos, como 
tempestades, secas, inundações e ondas de calor, resultam em perdas econômicas e ma-
teriais, como as habitações e terras produtivas para abastecimento alimentar dos afetados.

3 ROTAS DE COMBATE

A adoção de rotas de combate às injustiças apresentadas, inicia-se por meio da 
conscientização de paradigmas compostos pelas Teorias da Justiça voltadas ao clima e ao 
meio ambiente, reestruturando mecanismos importantes como a educação e cooperação 
internacional além do oferecimento de instrumentos legais e extralegais para a concretização 
infraestrutural da autodeterminação de determinado grupo ou comunidade vulnerabilizados.

Retomando o paradigma e importância da Justiça Ambiental, que propõe que políti-
cas públicas, estratégias de redução de risco e a construção de infraestrutura sejam dirigidas 
a partir de uma abordagem holística, preventiva e geograficamente orientada, com base na 
participação social, no empoderamento das comunidades, na cooperação intersetorial e in-
terinstitucional, e na colaboração entre os setores público e privado (BULLARD, 2004). Seus 
defensores apostam em uma abordagem onde a poluição e danos ambientais causados por 
instalações poluidoras não podem ser deslocadas para quaisquer comunidades, defendendo 
a existência de comunicação e formação de base com os trabalhadores das indústrias para 
que sejam construídas estratégias graduais de transição laboral para que não haja desem-
prego nesses setores.

De forma complementar, a Justiça Climática, partindo de Amartya Sen (2000) faz 
considerações relevantes sobre a relação entre a pobreza involuntária, as privações das 
capacidades individuais e as mudanças climáticas. Considerando que o conjunto de capaci-
dades representa a liberdade pessoal de realizar várias combinações de efetivações, ou seja, 
poder de escolhas, essencial para a realização pessoal. A supressão dessas capacidades é 
um conceito de pobreza involuntária. 

Essa corrente teórica paralelamente destaca que os eventos extremos acarretados 
ou intensificados pelo aquecimento global também afetem as camadas mais ricas da popu-



JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL E O DEVIR-NEGRO BRASILEIRO: ... 295

lação, que apesar de possuírem recursos para a promoção de alternativas de adaptação e 
de resistência a seus impactos, também possuem suas capacidades diminuídas pelas mu-
danças climáticas. Portanto, é possível inferir que as alterações climáticas afetam indireta-
mente o bem-estar humano, na medida em que alteram a capacidade dos ecossistemas em 
oferecer seus serviços e das quais as pessoas dependem para viver e ampliar suas múltiplas 
dimensões de funcionamentos e capacitações.

Com todos os exemplos apresentados, a rota para o fortalecimento da justiça am-
biental e climática é traçada a partir da construção coletiva de saberes a partir da “horizon-
talização” pedagógica de entendimentos sobre racismo e o racismo ambiental e climático 
como estruturantes da modernidade, ou seja, a partir da justiça racial. Além da formulação 
de políticas públicas que considerem os diferentes impactos de suas formulações nos gru-
pos vulnerados, aprimorando os mecanismos de escuta de suas demandas.

Considerando a perspectiva de pedagogia freireana (2005), que apresenta a transfor-
mação societária a partir do aperfeiçoamento da aprendizagem e pelo agir, rompendo com 
a opressora educação bancária homogeneizadora. Freire assinala o ser humano como ina-
cabado, em perpétua transformação, e coloca o processo educacional como mediador da 
construção social, ampliando a consciência de ser e estar no mundo dos sujeitos. A educação, 
portanto, é uma potencializadora das capacidades necessárias para a promoção da justiça.

Tanto a educação básica quanto a educação política são necessárias para o combate 
à expansão das atividades capitalistas, segregação socioespacial e avanço dos interesses 
econômicos do mercado. Por meio do fortalecimento dos mecanismos de participação da 
sociedade civil em espaços de decisão nacional e internacional, emergem novas vozes ca-
pazes de transformar o ambiente político historicamente dominado pelas elites.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto tem-se a perspectiva de que é imprescindível o desenvolvimento 
de um Estado Socioambiental de Direito prático (RAMMÊ et al, 2016), que seja capaz de 
identificar as contribuições que o Direito possui para denunciar as violações e ampliar a efe-
tividade e garantia dos direitos fundamentais de todos os grupos vulnerados que vivenciam 
o processo de universalização da condição negra: o devir-negro.

O Brasil em cenário de pandemia, enfrentando a precarização dos órgãos de fisca-
lização ambiental, somado ao conflito fundiário, crise sanitária e hídrica, despejos e espe-
culação imobiliária, calcados em processos históricos de bases interdependentes coloniais, 
capitalistas e racistas, da formação da América Latina, exigem a compreensão e construção 
de conhecimentos que dimensionem os impactos do racismo ambiental e climático nos 
cidadãos.

Por meio da educação e ampliação de mecanismos de participação da sociedade 
civil na formulação de políticas públicas, novas perspectivas urbanísticas podem ser elabo-
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radas a longo prazo, levando em consideração a promoção e proteção ao direito ao meio 
ambiente equilibrado.

Diante dos olhos dos brasileiros, a curto prazo, o engajamento de organizações não-
-governamentais e institutos de pesquisa mostra-se essencial para a promoção da transpa-
rência, conscientização da população, pressão nas arenas políticas e denúncias internacio-
nais.

Da mesma forma vale destacar a importância dos veículos jornalísticos e movimen-
tos sociais que atuam na denúncia de irregularidades como o documentário da BBC sobre a 
venda de terras públicas no Facebook, campanhas de mobilização como a #DespejoZero, 
e diversas figuras públicas como o Padre Júlio Lancelloti combatendo a arquitetura hostil 
das cidades paulistas, Guilherme Boulos em sua campanha para prefeito conscientizando 
a população sobre a verdadeira natureza dos movimentos sociais, Sônia Guajajara e Ailton 
Krenak à frente das mobilizações contra o genocídio indígena e todos os parlamentares e 
cidadãos que cobram uma campanha de vacinação urgente.

A união da sociedade civil a nível nacional é o único caminho para o combate ao 
racismo ambiental e climático em um cenário onde o Poder Executivo promove a agenda 
necropolítica, degenera proteções constitucionais a direitos fundamentais e reafirma quais 
vidas são passíveis de serem vividas e quais merecem a zona do não-ser, aquela marcada 
pelas mortes (social, biológica, ambiental, etc.).
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MADRE: MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS Y UNA 

REFLEXIÓN SOBRE LA DESMATERNIZACIÓN DE 
LAS MUJERES DE COLOR

Gabriel Morais Montalde1

RESUMO
Partindo da análise do emblemático caso jurídico “Gracinha”, episódio em que Maria das Graças 
de Jesus perdeu suas duas filhas para o Estado e, posteriormente, para uma família branca, 
intenta-se observar os processos de socialização de crianças e mães no contexto da comunida-
de remanescente quilombola Toca de Santa Cruz, em Santa Catarina, localidade em que residia 
Gracinha com suas crianças. Resgatando e enunciando as experiências culturais, familiares e de 
sobrevivência da maternidade quilombola na Toca, pretende-se demonstrar um contraste entre 
essa realidade e a narrativa construída pelo Ministério Público Estadual e pelo Juízo que destituiu 
o poder familiar de Maria das Graças, evidenciando a inexistência de uma técnica jurídica idônea 
no caso, e buscando refletir sobre as dinâmicas processuais de uma ordem jurídica atravessada, 
senão construída, por conceitos vagos, de fácil dissimulação e evidentemente racistas.

Palavras-chave: caso gracinha; maternidade negra; direito das famílias; racismo.

RESUMEN
A partir del análisis del emblemático caso judicial “Gracinha”, episodio en el que Maria das Gra-
ças de Jesus perdió a sus dos hijas al Estado y, posteriormente, a una familia blanca, la intención 
es observar los procesos de socialización de niños y madres en el contexto de la comunidad qui-
lombola Toca de Santa Cruz, en Santa Catarina, donde Gracinha vivía con sus hijos. Rescatando y 
enunciando las experiencias culturales, familiares y de supervivencia de la maternidad quilombola 
en Toca, se pretende demostrar un contraste entre esta realidad y la narrativa construida por la 
Fiscalía y la Corte que privó del poder a la familia Maria das Graças, mostrando la inexistencia 

1 Coorganizador do grupo de estudos e pesquisa Resistência Ativa Preta (R.A.P.). Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Pós-Graduando lato sensu em Processo Civil pela Faculdade 
Educacional da Lapa (Fael). E-mail: ag.montalde@gmail.com
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de un técnica jurídica adecuada en el caso, y buscando reflexionar sobre la dinámica procesal 
de un orden jurídico atravesado, si no construido, por conceptos vagos, de fácil disimulo y evi-
dentemente racista.

Palabras clave: caso gracinha; maternidad negra; derecho de familia; racismo.

INTRODUÇÃO

Decerto que esse breve estudo se iniciaria, apropriadamente, pela voz de Maria das 
Graças de Jesus, a quilombola Gracinha, pertencente à Comunidade Remanescente do Qui-
lombo Toca de Santa Cruz, mulher racializada, com filhos e sem o direito de ser mãe. Mas, 
assim como sua história, transfigurada em estórias plásticas do Brasil e em fenômenos atí-
picos do judiciário brasileiro, as narrativas dessa mãe não são por ela enunciadas e, propria-
mente, tampouco por ela foram construídas, sendo resultado e produto daquilo que sobre as 
mães de cor se diz, como se pretende demonstrar ao longo dessa pesquisa.

Traduzo a apresentação desse estudo em considerações iniciais por não encontrar 
espaço textual e conceitual em uma introdução. Maria das Graças de Jesus, no dia 27 de 
novembro de 2014, vivenciou o afastamento de suas duas filhas do lar, para o qual nunca 
mais retornaram. Não se introduz nesse texto as dores que se iniciaram em 2014 e que atra-
vessam os anos até a contemporaneidade, pois se tratam de escrevivências ininterruptas, 
nas quais uma mãe se encontra separada de suas crianças indefinidamente. Para Gracinha, 
há anos. Para as mulheres negras e indígenas desse país, há séculos. 

A partir do emblemático caso Gracinha, intenta-se, paralelamente ao resgate da 
história de sua maternidade, contextualizada no quilombo, demonstrar alguns fatores que 
levaram a retirada das suas filhas e alocação dessas em uma família substituta, a qual é des-
conhecida, contrapondo-se o deslinde processual às dinâmicas de sociabilização e criação 
de filhos na comunidade quilombola Toca de Santa Cruz, em Santa Catarina. 

Enquanto fragmento de uma pesquisa maior em desenvolvimento, o presente artigo 
não pretende esgotar as diversas razões históricas que constituem a racionalidade jurídica 
contemporânea sobre a maternidade negra, mas busca evidenciar três elementos principais 
que se destacam no sequestro das filhas de Maria das Graças pelo poder judiciário, propria-
mente o não reconhecimento da sua origem quilombola, a incidência de abstrações racistas 
sobre o modo de vida quilombola, e a deslegitimação das relações de afetividade que são 
produzidas no contexto do quilombo Toca. 

1 DE QUE COR SÃO OLHOS DA MINHA MÃE?

[...] eu nunca esquecera a minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida, 
não só dela, mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, 
já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, que desde a 
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África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. 
Não, eu não esqueço essas Senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. 
Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? (EVARISTO, 2016).

Maria das Graças de Jesus, aos quarenta anos, somava ao seu quilombo sua primei-
ra filha. Quatro anos depois, dava continuidade à sua descendência com o nascimento da 
segunda criança. Essas foram as primeiras meninas de Gracinha - como Maria das Graças 
de Jesus é conhecida entre os seus -, mas não deram início à sua vivência como mãe. Aos 
dezesseis, teve seu primeiro filho, porém seu primogênito não permaneceu consigo, “foi 
levado assim que nasceu, sob a alegação que [Gracinha] não tinha condições de criá-lo” 
(MOMBELLI; ALMEIDA, 2016, p. 173). Casou-se logo depois, com vinte anos, e da união 
vieram dois filhos homens, hoje adultos. Contudo, seu sonho mesmo era ter filhas, o que 
veio a realizar duas décadas após o nascimento dos primeiros filhos. 

Neta, filha e mãe quilombola, Gracinha com seus cinco filhos torna verdadeiro o di-
tado dos pertencentes à comunidade quilombola Toca de Santa Cruz, lugar em que “quando 
nasce uma filha, nasce uma mãe –, a maternidade também é uma forma de resistir. De exis-
tir” (SOUZA, 2017, p. 18). Isto porque a Toca, localizada nos limites do pequeno município 
de Paulo Lopes, em Santa Catarina, e constituída de uma população de quase 150 pessoas, 
é uma comunidade organizada sobre e pelas mulheres, com uma rede de sociabilização em 
torno das crianças, de acordo com os relatos de Monique Heloísa:

Não apenas no caso dela, mas de todas as mulheres da Toca que trabalham fora de 
casa, constrói-se uma rede de cuidado, uma maternidade coletiva. As crianças não 
são filhas apenas das mães delas, mas de todas as mulheres do seu núcleo familiar, 
principalmente das avós e das tias. Além de matriarcal, a Toca é também uma comu-
nidade matrilocal. Isso significa que o pertencimento dos núcleos familiares passa 
pelas mulheres: “depois do casamento de uma filha, o marido vai viver no núcleo dela. 
Se é um filho, ele vai viver no núcleo da mulher com quem se casou”, explica Nathália 
Dothling Reis, mestranda em Antropologia Social pela UFSC (2017, p. 26).

O nascimento de novas crianças da Toca, como se percebe, amarra novas tramas a 
um núcleo familiar que se transforma em rede, estendendo os cuidado0s dos filhos para tias 
e avós. No entanto, consoante afirmação de Nathália Dothling Reis, “as avós cuidam, mas 
sempre das crianças das filhas, nunca dos filhos. Se cuidam das crianças dos filhos, é mal 
visto” (apud SOUZA, 2017, p. 26). Nessa afirmação é possível observar como as relações 
familiares no quilombo Toca são constituídas em torno das mulheres e suas crianças, isso 
em um contexto que os homens já possuem pouca participação, seja na esfera de suas 
famílias, seja na organização social da comunidade2. Na família, pois assim como Gracinha, 

2 Em Ser-mãe, Monique Heloisa nos apresenta que “no geral, as comunidades remanescentes de 
quilombos assumem uma organização matriarcal. As mulheres – principalmente as mães, em especial as 
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que “poucas vezes pode contar com o apoio do pai na criação dos filhos” (MOMBELLI; AL-
MEIDA, 2016, p. 173), as demais mulheres do quilombo encontram no casamento “[...] uma 
via de mão única, uma relação quase unilateral, principalmente no que se refere ao cuidado 
das crianças” (SOUZA, 2017, p. 34). De forma equivalente ocorre na organização da comu-
nidade, a qual é liderada exclusivamente por mulheres, uma vez que a essas se atribuem 
qualidades necessárias a uma líder, tais como força e iniciativa.

Assim, mesmo com a pouca contribuição paterna, no quilombo “não tem ninguém 
por si” (SOUZA, 2017, p. 76). Gracinha, junto com seus filhos, integra uma família extensa, 
uma família na comunidade, onde a criação das crianças quilombolas foge à organização so-
cial “hedonista e egóica”3. Não estamos falando de terceirização do cuidado ou de ausência 
de capacidade para o exercício da maternidade, mas propriamente de um ser-mãe que não 
é individual, o qual se produz em coletivo, entre as mulheres que compõem a Toca. A série 
de entrevistas realizadas por Monique Heloísa (2017), com as várias matriarcas da Toca, 
revela a construção de um ser-mãe que não está exclusivamente relacionado com vínculos 
biológicos, tampouco com as noções de afetividade desenvolvidas no âmbito do Direito Civil. 
Ao descrever a família da matriarca Natalina, a jornalista revela a dinâmica fluida das relações 
familiares no contexto da Toca, evidenciando a circulação de crianças e os papéis simultâ-
neos que as mulheres da comunidade assumem – ora são filhas, ora são mães e avós: 

Teve oito filhas (os) biológicas (os) e quatro de criação, mas esse número muda com 
frequência, porque sempre surge alguém que precisa ser incluída (o) nos cálculos. 
Quando fala da família, não esconde o carinho na voz. Percebo o sentimento mais 
forte em alguns momentos, como quando conta, por exemplo, sobre o neto Donizete. 
Os olhos de Natalina o acompanham quando passa por nós na estrada principal da co-
munidade; o sorriso dela não é apenas de avó, mas sim de mãe (SOUZA, 2017, p. 40).

Mas dizer que “a maternidade também é uma forma de resistir. De existir” (SOUZA, 
2017, p. 18) só alcança seu sentido se contextualizada na realidade histórica e contemporâ-
nea das comunidades remanescentes quilombolas e, propriamente, no contexto da Toca de 
Santa Cruz, distante do caminho percorrido pelo feminismo branco em relação a maternida-
de4. Partindo da compreensão de que a maternidade negra no período escravocrata brasileiro 

mais velhas –, encarregam-se dos papéis de liderança na estrutura social e familiar” (2017, p. 18).
3 A psicóloga Zaira Custódio (2017 apud SOUZA, 2017. p. 27) explica que, na sociedade atual, as mulheres 

optam por delegar o cuidado dos filhos a outras mulheres, especialmente cuidadoras de referências, 
remuneradas para exercer a maternagem dessas crianças. Essa perspectiva não é transmutável à 
realidade do quilombo Toca de Santa Cruz, uma vez que a premissa sobre o “cuidado dos filhos” não é 
restrita ao indivíduo mãe, mas uma experiência coletivizada em torno da maternidade. 

4 Confome expõe Souza (2017), “há uma discussão intensa, originada durante a segunda onda do feminismo 
– entre as décadas de 1960 e 1980 –, sobre a obrigatoriedade do ser-mãe, a desconstrução do amor 
materno como instinto, as diferenças entre maternidade e maternagem, assim como a não-exclusividade 
das mulheres em relação ao cuidado com as (os) filhas (os)” (2017, p. 27), mas “a literatura hegemônica 
que engloba maternidade, feminismos, recortes culturais e sociais era bastante unidirecional, repleta de 
citações de “Beauvoirs” e “Friedans”. Mulheres que deixaram como legado trabalhos indispensáveis para 
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era atribuída de uma significância puramente econômica, uma vez que das mulheres escravi-
zadas “esperava-se que engravidassem o maior número de vezes possíveis, sem se importar 
se os filhos eram do mesmo pai, ou não” (LUNA E SILVA, 2017, p. 5), já não estamos a falar 
de um percurso universal sobre o ser-mãe. E à exploração econômica sobre a mãe preta e 
quilombola se somam outras violências históricas denunciadas, principalmente, pelas vozes 
de Lélia Gonzales e Conceição Evaristo5, e que deram conta de forjar uma realidade social 
onde a maternidade negra se desenvolve em um contexto de pobreza, apagamento cultural 
e distanciamento, implicando em “abalar a própria ideia de afrodescendência” (DUARTE, 
2009, p. 6,7). 

Portanto, quando Souza (2017) nos indica que as mulheres da Toca “transformam 
suas maternidades em algo mais, em outras formas de produzir conhecimento sobre o ser-
-mãe e sobre o ser-mulher”, o faz em um contexto em que quase 75% das famílias quilom-
bolas vivem em situação de extrema pobreza6, com pouco ou sem direito à terra e assistidas 
por programas e políticas públicas que quase nada dizem respeito às suas realidades7, sendo 
forçadas a deixar suas crianças em suas casas para poder trabalhar fora do seio doméstico 
e sustentar suas famílias. Ser-mãe, na Toca, é ser mãe de muitos, de outros e que frequen-
temente se agregam e se vão, em uma dinâmica de solidariedade, conforme apresenta a 
psicóloga Gisely Botega (2017), que marca um lugar na rede de sustentação do núcleo 
familiar e de resistência cultural: 

Mesmo com as mudanças advindas desses 129 anos após a abolição da escravidão, 
as mulheres da Toca fazem da maternidade e da organização matriarcal um lugar de 
força, assim como fizeram as negras submetidas ao regime escravista pré-abolição. 
[...] Elas mostram que existe mãe além das relações mãe-criança e mãe-útero. As 
mães da Toca têm uma origem, uma identidade compartilhada. Um histórico de luta 
e de resistência para viver em uma sociedade racista, em que permanece ainda uma 
ideia escravocrata (SOUZA, 2017, p. 19, 20).

a reflexão sobre o tema, mas deslocadas no tempo, no espaço e – se utilizadas para pensar a maternidade 
de mulheres quilombolas – deslocadas também em todos os outros aspectos que não o de ter nascido 
biologicamente do sexo feminino” (2017, p. 19).

5 Aqui me referencio, especialmente, pelas denúncias de Lélia Gonzales sobre a exploração da mãe preta 
relatada em O lugar da Mulher, e pelas narrativas de Conceição Evaristo em Olhos d’água.

6 Dados da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em relatório de gestão de 
2012. Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=28163. Acesso em: 03 abr. 2021.

7 Dagmar E. Estermann Meyer, em A politização contemporânea da maternidade: construindo um 
argumento (2005), aponta que as políticas públicas orientadas para a maternidade consideram a 
última em sua performance universal do “ser mulher”, de forma que os programas de assistência mais 
reproduzem ideias universalizantes sobre o ser-mãe do que efetivamente auxiliam essas mulheres em 
seus contextos específicos. Nesse sentido, indica que “no contexto brasileiro é possível dizer que – 
embora direcionados a indivíduos e grupos identificados como “de risco” ou vivendo em “situações de 
risco social” específicas, as políticas e programas continuam assumindo uma retórica eminentemente 
técnica e universalista: técnica porque respaldada por conhecimentos apresentados como “científicos, 
neutros e apolíticos”; e universalista porque dirigida, genericamente, à “população” que vive abaixo da 
linha de pobreza ou a “todas” as mulheres e crianças brasileiras” (2005, p. 89,90).

http://www.palmares.gov.br/?p=28163
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A noção compartilhada de família extensa na Toca possibilita que muitas crianças e 
mulheres-mães façam parte dessa rede de solidariedade e de ajuda mútua entre as pessoas 
da comunidade, seja na assistência direta, como através da troca de alimentos e do cuidado 
compartilhado das crianças, seja na representação política dos interesses dessas mulheres 
frente às instituições e organizações locais. Igualmente, fazer parte de uma comunidade que 
é uma grande família permite que o fortalecimento cultural e troca de saberes se realize entre 
mais pessoas do que somente entre as integrantes de um mesmo núcleo familiar, desde a 
manutenção de práticas religiosas à transmissão de cuidados estéticos, os quais partem e 
se desdobram em uma significância histórica de resistência negra e de ancestralidade8.

A trajetória de Gracinha não se distancia do contexto de violências e resistências que 
são produzidas e articuladas em torno e pelas mulheres da Toca. Sua identidade, conforme 
descrevem Mombelli e Almeida, é forjada “a partir de sistemas de relações constituídas tam-
bém por meio das composições de forças onde se projeta o que ela, a comunidade e aquilo 
que os outros a julgam o que são” (2016, p. 172). Não é exclusivamente autodeterminada, 
tampouco se pode dizer que é determinada, sofrendo uma série de intervenções e alterações 
constantes sobre quem é Maria das Graças de Jesus, o que raramente por ela é enunciado. 

Sua mãe faleceu quando ainda era muito nova, tinha somente dois anos de idade. 
Foi criada, então, por sua avó Bia: mulher negra, quilombola, que vivenciou o regime es-
cravocrata e que não aparece aqui como personagem secundária, não se trata de apenas 
uma nota na vida de Gracinha. A avó que também se fez mãe e transmitiu suas formas de 
existir e resistir para a neta, ora filha, articulou estratégias de vivência e sobrevivência a 
partir do percurso de vida que suas ancestrais, mulheres forras, desenvolveram. De acordo 
com a historiadora Vilmara Lúcia Rodrigues Teixeira (2006), as mulheres africanas libertas 
do regime escravocrata, com menos ou mais poder aquisitivo, igualmente não eram reco-
nhecidas como integrantes da sociedade colonial, de forma que os instrumentos existentes 
para emancipação econômica individual estavam indisponíveis a essas mulheres. Realidade 
essa que atravessou o século e não difere da contemporaneidade em Paulo Lopes/SC. De 
acordo com o relato da matriarca Verônica Prudêncio de Jesus (2017), na cidade há várias 
oportunidades de emprego, mas nunca contratam famílias negras:

Não sei se eles não gostam, tem nojo, ou acham que botando uma negra ou um 
negro no balcão, ou mesmo que seja de diarista, não vai ter freguesia. Sai prefeito, 
entra prefeito, sai vereador, entra vereador. Ninguém dá nada pra ninguém. Então é o 
seguinte: a família negra é o produto mais barato que tem no mercado (JESUS apud 
SOUZA, 2017, p. 30).

8 Gisely Pereira Botega e Patrícia de Moraes Lima, em Processos de Socialização no Quilombo Toca 
de Santa Cruz do município de Paulo Lopes (SC): ‘eu não sou da igreja, eu sou do terreiro’ (2016), 
descrevem a prática de trançar como um uma rotina sempre presente entre as mulheres e crianças 
da Toca, não se limitando à preservação da estética, mas de afirmação étnica e “uma prática de 
ancestralidade” (p. 108)
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Assim, tanto no Brasil Colônia como na República Federativa, “tornava-se necessário 
a elaboração de estratégias que possibilitassem o mínimo de reconhecimento” (TEIXEIRA, 
2006, p. 49-50). São nessas circunstâncias que a avó Bia adquiriu e adaptou as táticas de 
suas ancestrais forras. Distante da fabricação de uma realidade social que Gilberto Freyre 
sintetiza no ditado “branca pra casar, mulata pra f..., negra pra trabalhar”, o que veio a 
se revelar com as pesquisas historiográficas, a partir de 1990, é que as mulheres forras 
arquitetaram formas de sobrevivência entre as brechas de um sistema que, na prática, per-
manecia escravagista, muito embora a escravidão já tivesse sido formalmente abolida. Liana 
Reis (1996), em seu trabalho Agricultura e escravidão em Minas Gerais (1700- 1750), nos 
apresenta que a atividade de vendedoras ambulantes, acumulando bens usados e trocando 
pecúlio, marcava grande presença entre as mulheres negras do século XVIII em Minas Gerais 
(1996, p. 7-37). As “negras de tabuleiro” exerciam toda a atividade rotineira que dependesse 
da locomoção entre os centros urbanos: carregar água, levar dejetos para jogá-los ao mar e 
promover pequenos comércios transitórios. Dessa maneira, a circulação de mulheres forras 
se apresentava como estratégia de liberdade, uma forma de acumular bens e participar, 
ainda que minimamente, da vida social. 

Se a pobreza e inércia estatal mantiveram essas mulheres negras à margem eco-
nômica e social ao longo dos séculos, não diversamente os caminhos de resistência se 
mantiveram similares aos encontrados no período escravocrata. “Perambular” pelas ruas 
de Paulo Lopes/SC era o ofício da avó Bia, exercendo pequenas atividades remuneradas 
e acumulando bens passíveis de oferecerem sua subsistência. E como “Gracinha é igual 
a vó Bia” (MOMBELLI; ALMEIDA, 2016, p. 173), foi nessa atividade que Maria das Graças 
encontrou a forma de vivência e sobrevivência para si e para sua família. Mesmo contando 
com a ajuda de amigos e familiares da Toca, foi através da mobilidade e da acumulação de 
bens encontrados nas ruas que Gracinha adquiriu possibilidade de vida e de vida em família, 
garantindo aos seus filhos os cuidados necessários para a sua criação. A estratégia ancestral 
de resistência e liberdade ultrapassa o mero ofício e se remonta como uma forma de se viver 
e de se construir potencialidade de vida para os seus familiares:

Quando não conseguia suprir as necessidades da família, contava com a ajuda da 
vizinhança e dos parentes. Sempre foi assim. Poucas vezes pode contar o apoio do 
pai na criação dos filhos, e mesmo assim, diante das mais difíceis situações, nunca 
os abandonou, mantendo-os sempre juntos. Era e sempre foi o que se pode chamar 
de chefe familiar, assumindo o sustento da família. Quando vó Bia ficou muito doente, 
Gracinha não esmoreceu e continuou a responder à sobrevivência da família. Apesar 
disso, um dia qualquer, viu sua avó ser levada embora. Tempos depois soube apenas 
que ela havia falecido (MOMBELLI; ALMEIDA, 2016, p. 173). 

É nessa comunidade, família e lar que as filhas de Gracinha vão crescer. Correndo 
pelas casas da Toca e centralizando as relações de sociabilidade entre os familiares, essas 
meninas serão criadas por muitas mulheres-mães, aprendendo e reformulando estratégias 
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de sobrevivência adquiridas pelas suas avós. Irão aprender os cuidados com seus cabelos, 
vão perceber que a estética é muito mais que isso e poderão passar seus conhecimentos 
culturais para as próximas gerações. Frequentando a escola regular e aulas de balé (MOM-
BELLI; ALMEIDA, 2016, p. 179), as filhas de Maria das Graças terão a chance de se infiltrar 
em camadas sociais que suas ancestrais não puderam chegar, abrindo mais caminhos e 
possibilidades, em um processo simultâneo de fortalecimento da comunidade quilombola a 
qual pertencem. Gracinha, ao ser mãe, desafia e reconstrói o passado, o presente e o futuro. 
Ali, todas sabem: a vida está nas crianças e, por isso, tudo na Toca acontece em torno delas, 
porque ser mãe é uma forma de resistência.

2 POR QUE ESTAVAM FAZENDO ISTO COM ELA?

Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A 
sacola havia arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam 
gostar de melão? Tudo foi tão rápido, tão breve, Maria tinha saudades de seu ex-ho-
mem. Por que estavam fazendo isto com ela? O homem havia segredado um abraço, 
um beijo, um carinho no filho. Ela precisava chegar em casa para transmitir o recado. 
Estavam todos armados com facas a laser que cortam até a vida. Quando o ônibus 
esvaziou, quando chegou a polícia, o corpo da mulher estava todo dilacerado, todo 
pisoteado. Maria queria tanto dizer ao filho que o pai havia mandado um abraço, um 
beijo, um carinho. (EVARISTO, 2016, p. 26)

Enquanto se apresenta como registro histórico que as violências e opressões impe-
tradas contra os povos negros e quilombolas fabricaram precarizações e alterações sistêmi-
cas ao “ser-mãe” das mulheres de cor, ao mesmo tempo em que essas articularam formas 
de resistência para reivindicarem suas maternidades, os percursos que até aqui apresento 
sobre as vivências futuras de Maria das Graças de Jesus, conjuntamente com suas filhas, 
são apenas estórias. Articulo projeções do que viria a ser a experiência da maternidade para 
essa mulher, em seu contexto na Toca de Santa Cruz/SC, com base nos registros contempo-
râneos e históricos sobre as experiências registradas no quilombo. 

Mas as filhas de Gracinha não vão crescer junto de sua mãe e das outras mulhe-
res da Toca. Elas não vão circular junto às outras crianças pela Toca e não continuarão a 
participar da convivência coletiva e matriarcal, muito menos irão aprender as estratégias de 
resistência, inclusive estética, que as mulheres daquele território produziram. 

Mesmo com todas as táticas forjadas por Gracinha para que pudesse ser mãe e 
cuidar de seus filhos, a ela foram negadas quaisquer possibilidades de maternidade. Para 
o Estado e para o Direito, todos seus esforços foram insuficientes para que mantivessem 
seus filhos consigo. Como diria Lélia Gonzales (1984, p. 235), elas não foram o exemplo 
extraordinário de amor e dedicação integrais como queriam os brancos, mas também não 
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foram entreguistas, as traidoras das raças como queriam alguns homens de cor. Elas são e 
foram, simplesmente, mães. Mas isso não bastou, não convenceu e a retirada de seus filhos 
foi a resposta apresentada. 

Na tarde do dia 26 de novembro de 2014, Maria das Graças estava com as suas duas 
filhas em casa, quando entraram dois policiais armados, acompanhados de uma assistente 
social, e colocaram as crianças, ainda dormindo, em uma viatura para que fossem a uma 
consulta médica. Foi “tudo tão ligeiro e inesperado que Gracinha nem mesmo conseguiu 
entender o que estava acontecendo” (MOMBELLI; ALMEIDA, 2021, p. 179). 

A partir de uma denúncia anônima ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina, 
as filhas, de dois e quatro anos de idade, não estavam sendo levadas ao médico, mas para 
o abrigo Lar Chico Xavier em Biguaçu/SC, a mais de 75 quilômetros de distância da Toca de 
Santa Cruz. O motivo? A casa de Gracinha era suja, ela vivia em condições insalubres e era 
pedinte e promíscua (SOUZA, 2017, p. 65). Em realidade, Maria das Graças de Jesus estava 
perdendo suas filhas por ser negra, pobre e analfabeta. 

Logo após a denúncia ao Ministério Público Estadual, determinou-se a realização de 
um estudo por uma assistente social de Paulo Lopes, a qual concluiu que o Poder Público 
deveria assistir Gracinha e suas filhas, mas que a primeira possuía condições de exercer 
a maternidade das últimas. Porém, o Juízo Estadual de Santa Catarina ignorou o primeiro 
estudo e determinou a elaboração de outra análise social e de um laudo psiquiátrico. Esses, 
por sua vez, diversamente do primeiro estudo, apontaram que Maria das Graças de Jesus era 
promíscua, sua casa era suja, não possuía família extensa na comunidade e era acometida 
de déficit intelectual leve, por ser analfabeta. A partir desses dois relatórios, as crianças 
foram abrigadas institucionalmente. Somente um ano depois, dia 17 de dezembro de 2015, 
Gracinha conseguiu visitar suas filhas na instituição Lar Chico Xavier. Em setembro de 2016, 
no entanto, determinou-se a suspensão das visitas materno-filiais. No ano seguinte, em 
2017, descobriu-se que as filhas de Gracinha já haviam sido alocadas em uma família subs-
tituta, desde quando as visitas foram cessadas. As crianças já não mais retornariam para a 
comunidade Toca de Santa Cruz. Gracinha havia perdido seu direito de ser mãe.

O processo judicial envolvendo a perda do poder familiar de Maria das Graças se 
inicia e se desenvolve repleto de irregularidades, as quais merecem uma detida análise pro-
cessual, mas que não comportam demasiadas reflexões no presente artigo. O que se veri-
fica, em primeiro plano, e aqui se faz destaque, principalmente pelo protagonismo dos seus 
efeitos, é o conflito de competência para o julgamento do caso. Embora, desde 2009, a Toca 
seja reconhecida como uma “Associação Comunitária Quilombola”, por meio da Lei Munici-
pal n. 1.319/2009, sendo registrada junto à Fundação Cultural Palmares e em processo de 
demarcação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a denún-
cia ao Ministério Público Estadual e não ao Ministério Público Federal, levou à distribuição do 
processo na justiça estadual.
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Distante de uma mera questão processual, o não reconhecimento da Toca de San-
ta Cruz como uma comunidade quilombola, possibilitou que diversas exigências ao caso 
fossem dispensadas pela Juíza Elaine Cristina de Souza Freitas, julgadora do caso, espe-
cialmente aquelas dispostas no artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o 
qual determina que, em se tratando de criança proveniente de comunidade remanescente de 
quilombo, obrigatório que sejam consideradas suas identidades e dinâmicas socioculturais 
específicas daquela territorialidade, priorizando, caso necessário, pela realocação de crian-
ças desassistidas pelos seus pais às famílias da própria comunidade, sendo imprescindível, 
em todas as situações, o acompanhamento de antropólogos especializados na matéria. Os 
efeitos da definição de competência, a partir da denúncia ao Ministério Público, para a justiça 
estadual, podem ser percebidos pelo comentário da procuradora do Ministério Público Fede-
ral, Analúcia Hartmann, que, ao comentar sobre o processo, assim indica: 

O caso dela foi uma questão de profunda discriminação com a pessoa pobre, espe-
cialmente por ser mãe solo e negra, além é claro do desconhecimento da questão 
quilombola por parte do Ministério Público Estadual. 

[...] Existem muitas diferenças, mas existe uma falta de conhecimento no judiciário em 
relação aos quilombolas, a maior parte do tempo se depara com questões fundiárias e 
não de cultura familiar, então existe o desconhecimento sobre a causa (2020, online). 

Nem quilombola, tampouco sujeito para o qual o ordenamento jurídico é racionali-
zado, Gracinha foi alocada em um lugar de entre direitos, viabilizando que sobre seu caso 
incida quaisquer compreensões do senso-comum – leia-se, racistas -, bem como que se 
aplicassem analogias jurídicas que pouco dizem respeito às vivências na Toca de Santa 
Cruz. Por certo, são diversas e incontáveis as influências histórico-culturais, econômicas e 
jurídicas que levaram à desmaternização de Maria das Graças, não havendo qualquer pre-
tensão em esgotá-las neste trabalho. No entanto, conjuntamente a intencional dificuldade em 
entender Gracinha como mulher quilombola e racionalizar seu processo judicial sob essa 
premissa, indico outros dois fatores que evidenciam a contradição entre o exposto no capí-
tulo anterior e o deslinde processual do caso. 

O primeiro, e talvez o mais relevante fator para a retirada da guarda das filhas de 
Gracinha, foi a constatação de que sua casa era suja e que essas viviam em condições insa-
lubres, bem como era pedinte e promíscua. A despeito de todas as discussões que possam 
ser feitas sobre os parâmetros delimitadores das categorias “suja” e “condições insalubres”, 
o conceito abstrato “higiene” é ampla e historicamente utilizado contra as mães negras. 

Desde o século XX, principalmente a partir de Nina Rodrigues9, iniciou-se no Brasil 
uma abordagem médico-higiênica sobre a infância negra e indígena. Conforme indica Patrí-

9 “Nina Rodrigues foi um psiquiatra da Bahia, no fim do século XIX, iniciou o que veio a ser conhecido 
como ‘estudos científicos’ sobre o africano no Brasil, sendo considerado o pioneiro dos estudos afro-
brasileiros. Ele próprio um mulato, Nina Rodrigues beatamente assumiu os postulados de certa ciência 
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cia Schuch, “a higiene se constitui em um meio de impor às famílias uma educação física, 
moral, intelectual e sexual, inspirada por preceitos que não são universais, nem a-históricos” 
(SHUCH, 2005)

A campanha pela desqualificação da maternidade das mulheres de cor se evidencia, pró-
ximo ao período da abolição formal da escravidão no Brasil, nos mais diversos segmentos intelec-
tuais, desde as abordagens pseudocientíficas de Carlos Costa (1879), o qual indicava a ausência 
de higiene dessas mulheres, à produção literária no período, com exemplo de Joaquim Manoel 
de Macedo, o qual narra, na obra As vítimas-algozes (1869), a dissimulação e desobediência das 
mulheres negras, ressaltando a periculosidade moral que essas apresentavam. 

Essa “periculosidade moral” está intimamente associada, por sua vez, à sexualidade 
de mulheres negras. A teoria psicanalítica do início do século XX, como indica Jane Russo, 
associava a imoralidade e periculosidade às suas sexualidades: “nessas teorias, a sexualida-
de é apresentada como núcleo central de todo o esforço educativo e civilizatório” (1998, p. 
95). Aqui, não se olvida da grandiosa contribuição de Gilberto Freyre em imprimir a imagem 
de mulheres negras, especialmente as categorizadas como mulatas, como intimamente re-
lacionadas a uma sexualidade disponível e irracional. Assim, a vida sexual da mulher negra 
atravessa os séculos na ordem pública das discussões, apresentando-se enquanto elemento 
suficientemente capaz de dizer sobre todos os processos de socialização dessas mulheres, 
inclusive sobre as suas maternidades. 

Associados ao processo histórico de exclusão social e econômica da negritude es-
cravizada nesse país, quando já não era mais interessante a presença das mulheres negras 
na criação dos filhos dos brancos, a tríade higiene-moralidade-pobreza emerge como fun-
damento do pensamento social e jurídico sobre a maternidade negra-quilombola. Embora o 
art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente excetue, expressamente, a pobreza como 
motivo para a suspensão e perda do poder familiar, conceitos vagos, como insalubridade e 
promiscuidade, acobertam as discriminações de raça, gênero e classe, possibilitando que 
os mais diversos preconceitos incidam sobre decisões judiciais, não sendo necessário - e 
oportunamente conveniente - descrevê-los. 

Essa perversidade na aplicação e simulação de conceitos construídos historicamen-
te pode ser facilmente verificada pela leitura do trecho de uma das decisões da Juíza Elaine 
Cristina de Souza Freitas, a qual assim descreve a realidade de Maria das Graças: “Denota-se 
o caso atípico da presente demanda, já que a genitora é descendente de escravos, sendo que 
sua cultura não primava pela qualidade de vida, era inerte em relação aos cuidados básicos 
de saúde, higiene e alimentação” (2020, online).

europeia. Os trabalhos que deixou tipificam a visão prevalecente naquela época a respeito da África e da 
raça negra: ‘Para a ciência, não é esta inferioridade mais do que um fenômeno de ordem perfeitamente 
natural.’ O que explicaria, segundo o cientista, “esta verdade – que até hoje não se puderam os negros 
constituir em povos civilizados”. Consequentemente, ele prossegue, ‘A raça negra no Brasil […] há de 
constituir sempre um dos fatores da nossa inferioridade como povo’” (NASCIMENTO, Abdias do. O 
genocídio do negro brasileiro, 2016, p. 60.)
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A nobre juíza, como se observa, não foge à regra. Não bastasse ser acrítica sobre 
as informações que detém acerca da negritude brasileira, ainda faz questão de as reproduzir 
judicialmente com a naturalidade de quem se encontra num país onde o racismo é regra, 
sabidamente impune, e costumeiramente ordinário. Sem a necessidade de qualquer elabora-
ção teórica, a decisão judicial associa uma suposta causa “ser descendente de escravos” à 
consequência natural “sua cultura não primava pela qualidade de vida”. 

Além de ter sido a algoz da maternidade de Gracinha, a decisão de Elaine Cristina de 
Souza Freitas, distante de uma excepcionalidade dos processos judiciais, representa a fabri-
cação de um pensamento histórico-cultural racista que é integralmente inserido no sistema 
jurídico e que passa a ordenar as dinâmicas processuais envolvendo mulheres negras e suas 
crianças, onde a ratio decidendi é permeada por falsas causalidades e por abstrações que, 
estranhamente, não demandam aprofundamento, sendo suficientes por si, à exemplo da 
conclusão sobre uma “cultura que não primava pela qualidade de vida”. 

Não por acaso, os estudos social e psiquiátrico, conjuntamente com a argumentação 
da magistrada, forjam uma realidade social na qual Gracinha preenche todos os requisitos 
ensejadores da destituição do poder familiar, conforme determina o art. 1.638 do Código Civil 
(CC). A partir de uma racionalização universal sobre o “ser-mãe”, atrelado às elaborações se-
culares e “científicas” dos processos de maternidade negra, a pobreza, promiscuidade e falta 
de higiene conduzem à interpretação de que Maria das Graças “abandona os cuidados com 
seus filhos” e “pratica atos contrários à moral e aos bons costumes”, elementos legais do art. 
1.638 (CC) que levam à lógica e única conclusão possível: Gracinha não é e não pode ser mãe. 

À despeito de ter criado outros três filhos, ainda que fosse realidade a incapacidade 
de Maria das Graças para a maternidade, um segundo fator de destaque no presente trabalho 
é a descrita “ausência de família extensa na comunidade” pela assistente social, razão que 
motivou a alocação das crianças em uma família substituta branca e estranha à Toca de 
Santa Cruz (SOUZA, 2017, p. 71). 

De acordo com o parágrafo único do art. 25 do ECA, família extensa ou ampliada 
é aquela que extrapola a unidade pais-filhos e abrange parentes próximos com os quais a 
criança convive e mantém vínculos de afetividade. Essa noção de família extensa é a realida-
de social do ser-mãe na Toca, como descrito no capítulo anterior, sendo difícil não reconhe-
cer que a maternidade é um produto da coletividade das mulheres que ali residem, de forma 
que uma atenta observação às dinâmicas sociais do quilombo evidencia o contexto de uma 
grande família. Contudo, a assistente social concluiu que os únicos parentes próximos das 
filhas da Gracinha seriam o prefeito de Paulo Lopes/SC e uma vereadora da comarca, que 
“apadrinham” as crianças da comunidade (SOUZA, 2017, p. 71). 

Sem a possibilidade e pretensão da elaboração de um resgate histórico, cabe ressal-
tar que o processo de constitucionalização do direito civil e sua repersonalização, conforme 
indica Ricardo Calderón10, aproximou o direito dos dados da realidade que buscava regular, 

10 Ao comentar sobre o princípio da afetividade, Ricardo Calderón leciona que, “como a família é reflexo da 
sociedade na qual está inserida, certamente sofreu os influxos desses movimentos, passando por uma 
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forçando-o a apreender a evidente afetividade nas relações interpessoais, uma vez que a 
família brasileira já não podia ser traduzida pelos seus fundamentos matrimoniais, biológicos 
e patrimoniais, mas em conjunto com suas dinâmicas de solidariedade e de satisfação indi-
vidual dos integrantes da entidade familiar, em igualdade. 

Mas o denominado “princípio da afetividade”, fator primordial no reconhecimento 
das novas organizações familiares, inclusive das famílias extensas, parece se esquivar da 
discussão racial. Se está a se falar em uma entidade onde o afeto atravessa as mais distintas 
relações familiares, relatos como a de Carolina Maria de Jesus em Quarto de Despejo, de 
Maria Firmina dos Reis em A Escrava, e de Abdias do Nascimento sobre o Quilombo dos 
Palmares em O genocídio do negro brasileiro, demonstram que “família extensa” é uma 
estratégia secular de resistência dos africanos escravizados e afro-brasileiros. Porém, essa 
“inauguração da afetividade”, aos fins do século XX e início do século XXI, revela que se está 
a pensar em outra família, muito mais relacionada à família burguesa nuclear e urbana, de 
forma a ocultar que não há nada de novo no referido princípio. 

Se o reconhecimento da afetividade não está intimamente ligado ao histórico de 
extensas famílias negras, das senzalas aos quilombos, e posteriormente das comunidades 
periféricas às favelas, é de se pensar que a racionalidade desse princípio não escapa das 
noções históricas de uma socialização familiar negra articulada pela exploração econômica, 
distanciamento entre familiares e retirada dos espaços de cuidado11. Talvez, por isso, e aqui 
coloco como hipótese, a assistente social do caso Gracinha tenha sido acometida de uma 
paralisante dificuldade em reconhecer a evidente família extensa em que as crianças estavam 
inseridas. Assim, da mesma forma que Gracinha não pode ser mãe, nenhuma outra mulher 
quilombola da Toca de Santa Cruz pode ser, a única resposta possível era adoção das crian-
ças para uma família branca e desconhecida.

Esses três fatores evidenciados, quais sejam, o não reconhecimento de Maria das 
Graças de Jesus como quilombola, a utilização da tríade higiene-moralidade-pobreza no 
caso, e o não reconhecimento das relações de afetividade na Toca de Santa Cruz, centra-
lizaram as argumentações da Promotoria do Ministério Público Estadual e da Magistrada 
Elaine Cristina de Souza Freitas no processo, mas que, como se denota, estão distantes da 
realidade de Gracinha e suas filhas. 

O conveniente desconhecimento da história e contemporaneidade das relações sociais 
e raciais no Brasil, aliado a reprodução acrítica de conceitos vagos e racistas, parecem encon-
trar espaço na nossa legislação, especialmente em um Direito Civil tão técnico, tão igualitário, 
quase representante de uma suposta democracia racial que é encontrada nesse país. Contudo, 

verdadeira transição paradigmática que lhe ocasionou mudanças estruturais e funcionais. A concepção 
clássica de família a atrelava à noção de ‘legitimidade’, vinculada ao matrimônio e com forte presença dos 
liames biológicos e registrais. A alteração processada distanciou-se desta concepção e provocou uma 
nova definição do que se entende por família, cada vez mais desvinculada desses fatores” (2020, p. 141).

11 Sobre o tema, ver mais em NASCIMENTO, Abdias. O genocídio do negro brasileiro: processo de um 
racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978; e GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura 
brasileira. Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984. p. 223-244.
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da mesma forma que a igualdade racial elaborada por Gilberto Freyre já foi amplamente contes-
tada por autores como Abdias do Nascimento, Mariza Correa e Florestan Fernandes, indaga-se: 
quais as razões para se acreditar que o caso judicial Gracinha estava tecnicamente idôneo, ou 
melhor formulando, quais as motivações que levaram ao sequestro das filhas de Gracinha pelo 
poder judiciário, mesmo diante de tantas evidências contrárias às narrativas da promotoria, 
das assistentes sociais e da juíza do processo? Essa resposta, tão visível e igualmente oculta, 
deixo subentendida para quem se deparar com essa história, confiante de que caminhará para 
conclusão semelhante à minha e que dela partilhará da mesma revolta.

3 A CAMINHO DE OUTRAS REFLEXÕES

Para compreender os caminhos que levaram à retirada das filhas de Gracinha, bus-
cou-se apresentar as intersecções discursivas, médico-legais e culturais que desconstruíram 
as maternidades quilombolas e forjaram um processo de desmaternização dessas mulheres. 
Mas, então, por que o presente trabalho não é principiado a partir desses processos de desfi-
guração do ser mãe de cor? Ao registrar a vida de Maria das Graças em seu contexto territorial 
e cultural, bem como suas experiências passadas e projeções futuras sobre a vivência do 
ser-mãe quilombola, pretende-se dar rosto e nome às histórias de violências que são repetidas 
e naturalizadas ao se falar sobre uma maternidade negada. “Poucos são os que acessam essas 
histórias que, quando apresentadas “limpas” pela técnica (sem carne, osso e coração), são 
muito aplaudidas pela sociedade” (NASCIMENTO, 2020, p. 119). Mas se aqui a investigação 
é por aquilo que se nega acerca da maternidade quilombola, me parece imprescindível que se 
saiba o que está sendo negado. Se a maternidade de Gracinha só se produz contextualizada, o 
desmantelamento desta também reclama pela leitura de seus efeitos em contextos específicos 
que, para esta pesquisa, trata-se da comunidade quilombola da Toca de Santa Cruz. 

E, apesar das reflexões sobre os processos de desmaternização das mulheres de cor 
ser realizada em relação à vida de Maria das Graças de Jesus, não há intenção de singularizar 
esses casos, como pretende o Poder Judiciário12, mas procura-se compreender as realida-
des concretas das quais se extraem a racionalidade jurídica em torno das mulheres negras 
e como essas são impactadas por aquelas. Não há nada de extraordinário na retirada de 
crianças negras do convívio familiar. Das 47 mil crianças em acolhimento institucional, cerca 
de 20% são negras, de acordo com as informações mais recentes do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, do Governo Federal. Dados esses que se situam em um 
contexto de precária colheita de informações e de um enorme vácuo no perfil das crianças 
em acolhimento, podendo serem números maiores do que os apresentados13. 

12 Conforme registra Nascimento, em Circulação de crianças guarani e Kaiowá: entre políticas e 
moralidades, um dos advogados do Grupo de Apoio à Élida afirma que “a coletivização do problema 
também não era positiva para Élida, o sucesso do caso para a relação mãe e filho dependeria de tratá-lo 
como uma exceção nas práticas da Justiça” (2020, p. 196).

13 O painel do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), desenvolvido pelo Conselho Nacional 
de Justiça, indica que 1.766 crianças em acolhimento institucional são negras, contudo, 18.834 das 
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Mulheres de cor continuam perdendo seus filhos em processos que remetem ao 
século passado. Seus corpos e suas maternidades permanecem sofrendo tentativas bem 
sucedidas de colonização. Se as relações de apadrinhamento, compadrio, evangelização 
e servidão pareciam ter sido enterradas pela constituição de um Estado Democrático de 
Direito, o que se percebe é que esse mesmo Estado passou a se valer de instrumentos re-
configurados de exploração sobre o “ser-mãe” de cor, perpetuando através do tempo todas 
as agressões que essas mulheres sofrem desde o Brasil Colônia. Por que as mães negras 
continuam perdendo suas crianças, quem está autorizando essa violência e quais são os 
elementos legitimadores dessa ordem sobre a maternidade? Por que o ser mãe só pode ser e 
se mantém sendo a experiência universalizada do ser mãe branca? Para que essas reflexões 
sejam realizadas e reelaboradas, apresenta-se como condição de humanização dialogarmos 
com as narrativas negadas e as potencialidades interrompidas das maternidades como a de 
Maria das Graças de Jesus, promovendo “a escuta e valorização do que dizem os sujeitos de 
estudo, a consciência do posicionamento de perspectivas transmitidas a partir de situações 
socialmente e politicamente diferentes” (FONSECA, 2017, p.440). Como propõe Maria da 
Glória Marcelino, matriarca da Toca de Santa Cruz/SC: ‘ô, meu Deus do céu, outra vez tô 
lembrando do passado’. Mas são coisas que a gente não pode esquecer” (NASCIMENTO, 
2020, p. 57).
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RESUMO
Partimos do pressuposto da existência concreta da crise civilizatória do capital como uma crise 
que possui várias bifurcações, onde uma delas é a Crise Ecológica. O objetivo geral do presente 
artigo é evidenciar os sentidos da crise civilizatória do capital e a necessidade de ruptura com 
a Ecologia Capitalista para a consolidação de outros horizontes civilizatórios desde a Ecologia 
Política Latino-Americana. Os objetivos específicos são: a) Debater acerca dos sentidos da crise 
civilizatória do capital, apontando as diferentes bifurcações que são parte de um mesmo proces-
so; b) Abordar sobre a necessidade de ruptura com a Ecologia centrada no modo capitalista de 
civilização e, c) Tratar acerca da concepção de Ecologia Política desde a América Latina, a partir 
dos processos de r-existências com e na terra. O presente estudo adota os moldes da pesquisa 
teórico-bibliográfica de cunho qualitativo, sendo a área de abrangência a da Geografia Agrária, 
mais especificamente no eixo temático da Ecologia Política Latino-Americana. Do estudo realizado 
foi possível constatar que existe uma complexidade teórica ao abordar os sentidos decorrentes 
da crise civilizatória do capital, ou seja, as diferentes crises geradas a partir do eixo central que é 
o capital enquanto modelo civilizatório, político, econômico e cultural. Dessa forma, apenas rom-
pendo com a Ecologia Capitalista será possível consolidar outros horizontes civilizatórios, como 
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aqueles já praticados por diversos grupos sociais latino-americanos, onde as relações produzidas 
respeitam a vida e a natureza.

Palavras-Chave: crise civilizatória do capital; ecologia capitalista; ecologia política latino-ameri-
cana.

RESUMEN
Partimos del supuesto de la existencia concreta de la crisis civilizadora del capital como una 
crisis que tiene varias bifurcaciones, una de las cuales es la Crisis Ecológica. El objetivo general 
de este artículo es resaltar los significados de la crisis civilizadora del capital y la necesidad de 
romper con la Ecología Capitalista para consolidar otros horizontes civilizadores desde la Ecolo-
gía Política Latinoamericana. Los objetivos específicos son: a) Debatir sobre los significados de la 
crisis civilizadora del capital, señalando las distintas bifurcaciones que forman parte de un mismo 
proceso; b) Abordar la necesidad de romper con la Ecología centrada en el modo de civilización 
capitalista y, c) Tratar el concepto de Ecología Política de América Latina, basado en los procesos 
de r-existencia con y sobre la tierra. Este estudio adopta los moldes de la investigación teórica 
y bibliográfica de carácter cualitativo, siendo el área de cobertura la de Geografía Agraria, más 
específicamente en el eje temático de Ecología Política Latinoamericana. A partir del estudio rea-
lizado, se pudo constatar que existe una complejidad teórica a la hora de abordar los significados 
derivados de la crisis civilizadora del capital, es decir, las distintas crisis generadas desde el eje 
central que es el capital como modelo civilizador, político, económico y cultural. De esta forma, 
solo rompiendo con la Ecología Capitalista se podrán consolidar otros horizontes civilizadores, 
como los ya practicados por diferentes grupos sociales latinoamericanos, donde las relaciones 
que se producen respetan la vida y la naturaleza.

Palabras-Clave: crisis de la civilización capital; ecología capitalista; ecología política latinoame-
ricana.

INTRODUÇÃO

Partimos do pressuposto da existência concreta da crise civilizatória do capital como 
uma crise que possui várias bifurcações, onde uma delas é a Crise Ecológica. Tal crise 
resulta dos processos de acumulação capitalista, da expropriação dos bens comuns da 
natureza e da exploração dos seres humanos, em diferentes escalas geográficas de poder 
e dominação. 

Ao propor reflexões acerca da Crise Ecológica, importa salientar que coexistem duas 
correntes teóricas que se constituem também como práxis, a Ecologia Capitalista e a Eco-
logia Política Latino-Americana. Cada uma provém de um lócus de enunciação diferente, 
isto é, “um lugar geopolítico e corpo-político do sujeito que fala” (GROSFOGUEL, 2008, 
p. 386) que reverbera em distintas formas de conceber e tratar a Ecologia, dada a ação 
de múltiplos atores e suas intencionalidades. A Ecologia Capitalista atua por meio da vi-
são desenvolvimentista de Ecologia usada como substrato para fomentar a modernização, 
das Organizações Internacionais e dos Acordos Multilaterais Ambientais entre os Estados. 
A Ecologia Política Latino-Americana atua por e para as comunidades, colocando a vida e a 
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natureza na centralidade dos processos, onde as relações socioterritoriais com e na terra são 
a base desde as cosmovisões dos povos originários até os movimentos sociais autônomos 
de liberação territorial. 

Diante do exposto, o objetivo geral do presente artigo é evidenciar os sentidos da 
crise civilizatória do capital e a necessidade de ruptura com a Ecologia Capitalista para a 
consolidação de outros horizontes civilizatórios desde a Ecologia Política Latino-Americana. 
Os objetivos específicos são: a) Debater acerca dos sentidos da crise civilizatória do capital, 
apontando as diferentes bifurcações que são parte de um mesmo processo; b) Abordar 
sobre a necessidade de ruptura com a Ecologia centrada no modo capitalista de civilização 
e, c) Tratar acerca da concepção de Ecologia Política desde a América Latina, a partir dos 
processos de r-existências com e na terra.

O presente estudo adota os moldes da pesquisa teórico bibliográfica de cunho qua-
litativo, sendo a área de abrangência a da Geografia Agrária, mais especificamente no eixo 
temático da Ecologia Política Latino-Americana.

Do estudo realizado foi possível constatar que existe uma complexidade teórica ao 
abordar os sentidos decorrentes da crise civilizatória do capital, ou seja, as diferentes crises 
geradas a partir do eixo central que é o capital enquanto modelo civilizatório, político, eco-
nômico e cultural. Dessa forma, apenas rompendo com a Ecologia Capitalista será possível 
consolidar outros horizontes civilizatórios, como aqueles já praticados por diversos grupos 
sociais latino-americanos, onde as relações produzidas respeitam a vida e a natureza.

1 OS SENTIDOS DA CRISE CIVILIZATÓRIA DO CAPITAL

É denso o consenso acadêmico de que as quatro crises observadas neste século 
têm cada vez mais agravado os cenários de reprodução da vida. Crises como a climática, 
energética, econômico-financeira e agroalimentar tem posto no cume para debate questões 
sobre os efeitos delas nas dinâmicas da natureza e da vida, onde a crise Ecológica é o esco-
po intrínseco atrelado a todas elas. (FAO, 2014; SASSEN, 2013; SCHUTTER, 2011). 

É dentro dessa concepção de várias crises, que outras problemáticas vão sendo 
tecidas, considerando que fragmentar em termos analíticos, ainda não incorpora outras 
dimensões que transpassam esse primeiro mapa das crises, que se complexifica ainda 
mais, principalmente na atualidade com a pandemia de Covid-19 (OMS, 2020) e toda a sua 
dinâmica sobre os pilares sobrepostos. É pertinente elucidar que a crise atual não surge 
unicamente dos efeitos da pandemia, mas é um desdobrar do escopo maior da dimensão 
ambiental. Dentro do nexo das múltiplas dimensões da crise do capital e dos fundamentos 
do que se compreende por crise contemporânea capitalista, é possível tecer análises que 
incluem as questões de classe, raça e gênero. Ou seja, é possível analisar os regimes de 
acumulação, a reprodução capitalista e os seus desdobramentos a partir do olhar voltado 
à estas questões.
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No que tange à dimensão de classe, a divisão entre explorados e expropriados surge 
da interseção da lógica econômica e do sistema com sua ordem política. Que instituiu de um 
lado o trabalhador livre explorável e do outro o sujeito dependente expropriável. Se a domina-
ção do primeiro foi permeada no consentimento e legalidade, a do outro, de forma explícita 
se baseia na repressão nua e crua. Entretanto, com o movimento da financeirização, houve 
uma mutação no que tange ao nexo da expropriação e exploração, ficando cada vez mais 
heterogênea sua subjetivação. (FRASER, 2020). 

As formas atuais de acumulação capitalista não colocaram em relevo os impactos 
que se desdobraram na natureza, que é compreendida dentro dessa estratégia de acumula-
ção por meio da exploração do trabalho. O capitalismo sempre empregou força de trabalho 
para valorização por meio do valor de uso adquirido através da natureza desse processo 
proveniente da exteriorização, pois o capital não se contentaria simplesmente em “empilhar” 
uma natureza disponível, pelo contrário, cada vez mais se move para produzir sua natureza 
social intrínseca, com base em novos setores de produção e de acumulação, sendo assim, 
cada vez mais replicada de forma seletiva para o seu próprio mercado. É através dessa 
replicação que as modificações na natureza são percebidas, principalmente em relação aos 
mercados financeiros, a regulação da extração de matérias-primas para produção de com-
modities e todo o processo pelo qual perpassam essa lógica proveniente da acumulação. 
(ARÁOZ, 2010, HARVEY, 2013; SMITH, 2006; SVAMPA, 2015).

Imbricado nessa concepção, Moore (2017) argumenta que a crise multidimensional 
do capitalismo está estritamente interligada a exaustão da natureza barata, considerando que 
não existem novas fronteiras de exploração dos elementos naturais que viabilizem um novo 
ciclo de acumulação que permita uma nova era do capital. Enquanto toda essa dinâmica 
manifesta os limites relacionados à deterioração da natureza e da sociedade, novas formas 
de acumulação são encontradas como contínuo desta natureza barata.

No que tange à dimensão de raça, é na concepção de Fraser (2016) acerca do que 
ela considera os regimes de acumulação racializada que tecemos nosso olhar. No primeiro 
regime, no século XIX ocorreu a separação da exploração e expropriação, no qual o movi-
mento do pós-guerra suavizou essa ruptura, através dos movimentos pelos direitos civis 
e das lutas descolonializantes. No segundo regime, ocorreram os processos de indepen-
dência, que por outro lado ressaltaram os mecanismos articulados internamente na lógica 
do Estado, superando esse momento de ruptura. No terceiro e atual regime coloca-se na 
centralidade dos processos de desapropriação o capitalismo financeirizado. Tais regimes de 
acumulação racializada são essenciais para compreender os desdobramentos dessas fases 
do capitalismo em que o entrelace entre exploração e expropriação criam uma nova lógica de 
subjetivação política, e de forma contínua dão prosseguimento a expropriação e exploração 
que permanecem racializadas, retroalimentando assim o caráter mais emblemático da crise 
do capitalismo contemporâneo. 

Se olharmos para a questão de gênero, observamos diversos momentos em que 
o valor foi considerado uma categoria masculina, que ofuscou e não absorveu dentro da 
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categoria do valor abstrato as formas de reprodução delegadas à mulher, pois o trabalho 
doméstico foi crucial para definir a exploração das mulheres na dinâmica do capitalismo, 
transformando o trabalho doméstico em um trabalho naturalizado e não remunerado, se tor-
nando portanto, o grande pilar para que se efetivasse os processos de acumulação primitiva 
do capital dentro desta dinâmica de expropriação. (FEDERICI, 2019; SCHOLZ, 2017).

Dentro desse escopo, a crise apresenta um caráter multidimensional, que tanto pode 
ser compreendida dentro da concepção da crise do valor, que engloba as nuances desses 
processos econômicos, políticos e civilizatórios do sistema capitalista que tece a crise den-
tro de uma perspectiva crítica e categorial que perpassa o trabalho, como também pode 
ser analisada considerando esses pontos e combinando com aspectos inerentes à crise, 
tais como o esfacelamento das relações com a natureza e a crítica às políticas neoliberais 
e progressistas que alimentam a lógica de expropriação. Logo, tais perspectivas endossam 
os principais aspectos da crise que cada vez mais se tornam complexas, tanto no âmbito 
econômico quanto no âmbito civilizatório, tendo em vista que o capitalismo vai além de um 
sistema de produção. (ARÁOZ, 2015; KURZ, 2015; MARX, 2011).

2 A NECESSIDADE DE RUPTURA COM A ECOLOGIA CEN-
TRADA NO MODO CAPITALISTA DE CIVILIZAÇÃO 

A crise do capital é uma crise civilizatória porque reverbera de uma dinâmica de cres-
cimento infinito onde existe a separação entre ser humano e natureza, na qual as relações de 
produção de mundo são separadas da reprodução da vida, isto é, onde a forma de conceber 
e relacionar-se com a natureza é inapropriada e pautada em relações de dominação que se 
consolidam a partir da propriedade privada e da expropriação dos bens naturais, impedindo 
a reprodução da vida. A ruptura entre sociedade e natureza é uma realidade inerente à crise 
civilizatória do capital que gera diferentes tipos de danos ecológicos, pois a dissolução da 
relação humana com a terra está na origem do capitalismo e é a base de dominação e 
alienação deste modelo produtivo civilizatório que avança sobre a Terra e sobre os corpos 
violentamente. (ARÁOZ, 2015).

Esses processos de desnaturamento do homem e desumanização da natureza são 
resultados da construção da ciência moderna baseada no racionalismo onde o homem está 
separado da natureza e acima dela, e usa da sua superioridade e propriedade racional para 
legitimá-la como fonte inesgotável de recursos. Por isso a crise ecológica resulta da crise do 
capital, deste modelo civilizatório que transforma os bens naturais em recursos exploráveis 
e os seres humanos em mercadoria. Esta crise da civilização capitalista industrial moderna 
é responsável pelos inúmeros processos de expropriação e destruição da natureza a níveis 
globais. (LÖWY, 2013; NAVARRO, 2008). 

O processo de devastação da natureza, de deterioração do meio ambiente e de mu-
dança climática se acelerou a tal ponto que não estamos mais discutindo um futuro 
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a longo prazo. Estamos discutindo processos que já estão em curso – a catástrofe já 
começa, esta é a realidade [...] crescimento exponencial da poluição do ar nas gran-
des cidades, da água potável e do meio-ambiente em geral; início da destruição da 
camada de ozônio; destruição, numa velocidade cada vez maior, das florestas tropi-
cais e rápida redução da biodiversidade pela extinção de milhares de espécies; esgo-
tamento dos solos, desertificação; acumulação de resíduos, notadamente nucleares 
(alguns com duração de milhares de anos), impossíveis de controlar; multiplicação 
dos acidentes nucleares e ameaça de um novo Chernobyl; poluição alimentar, mani-
pulações genéticas, secas em escala planetária, escassez de grãos, encarecimento 
dos alimentos (LÖWY, 2013, p. 79-80).

Neste sentido, assim como a concepção de Natureza dentro do modo capitalista 
de civilização é inapropriada pois é tratada como mercadoria a ser explorada, o sentido 
de Ecologia também sofre distorções teóricas que servem para manter a hegemonia deste 
sistema-mundo patriarcal/capitalista/colonial/moderno, utilizadas para retroalimentar uma 
Ecologia Capitalista que é disseminada de diferentes maneiras para reafirmar e fortalecer 
a lógica neoliberal e o sistema capitalista de civilização, sem se importar verdadeiramente 
com as problemáticas socioambientais senão com a obtenção do lucro e com a expansão 
corporativista, baseada na exploração da mão de obra humana e dos bens naturais. (GROS-
FOGUEL, 2008; LÖWY, 2013).

De acordo com Löwy (2013) a Ecologia Capitalista é baseada em tentativas de so-
luções moderadas que são incapazes de enfrentar de forma radical o processo catastrófico 
da crise ecológica que é também uma crise de sobrevivência humana. Ou seja, são soluções 
que aceitam as regras do jogo capitalista, se adaptam ao mercado e aceitam a lógica de ex-
pansão infinita do capital. Dessa forma, entendemos a Ecologia Capitalista como práxis, isto 
é, como um conjunto de práticas concretas nos territórios que são embasadas a partir de um 
corpo teórico que serve para produzir a aceitação coletiva do modelo civilizatório do capital 
que atua por meio de três formas de ação: pela apropriação da visão desenvolvimentista de 
Ecologia usada como substrato para fomentar a modernização, pela atuação das Organiza-
ções Internacionais e por meio dos Acordos Multilaterais Ambientais entre os Estados.

A primeira forma de ação da Ecologia Capitalista resulta da apropriação da visão de-
senvolvimentista de Ecologia usada como substrato para fomentar a modernização. Esta se 
baseia em perspectivas ecológicas que utilizam da ideia-força de desenvolvimento a partir da 
construção de conhecimentos especializados e da institucionalização desta perspectiva que 
se consolida via aparato institucional, por meio do Banco Mundial, do Fundo Monetário Inter-
nacional e da Organização Mundial do Comércio. Tal visão fomenta o mito da modernização 
que se materializa como práxis irracional da violência já que é constituidora da subjetividade 
moderna ocidental e compõe parte central do seu sistema cultural. (DUSSEL, 2000; ESCO-
BAR, 2005; QUINTERO, 2015). 

Isto implica dizer que a apropriação da visão desenvolvimentista de Ecologia parte 
da concepção de desenvolvimento deste mundo moderno-colonial-capitalista onde “[...] de-
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senvolver é tirar envolvimento (autonomia) que cada cultura e cada povo mantém com seu 
território [...] e o desafio ambiental continua a nos convidar à busca de alternativas ao e não 
de desenvolvimento” (PORTO-GONÇALVES, 2004, p. 46). 

Esta modernização inferioriza povos e os rotula como atrasados, partindo da visão 
de desenvolvimento que é utilizada para justificar os danos ambientais e sociais produzidos 
nos territórios, onde tal modernidade é consolidada por meio de seu caráter civilizador onde 
são “[...] inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os custos) da modernização (DUSSEL, 
2000, p. 49). 

Dessa forma, as concepções de Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável re-
forçam essa perspectiva desenvolvimentista pró-modernização e contribuem para continuar 
produzindo relações capitalistas que partem da falsa ideologia da preocupação ambiental. No 
que tange ao plano teórico e institucional:

[...] Economia Verde e Desenvolvimento Sustentável não são sinônimos, mas con-
ceitos complementares. As propostas de políticas para esverdear a economia não 
implicariam em mudança de paradigma, apenas a introdução de tecnologias mais 
limpas, enquanto que o conceito de Desenvolvimento Sustentável sim, ao envolver 
outras dimensões além da tecnológica, como aspectos sociais, compromisso com o 
futuro, padrões de consumo, sinergias entre políticas públicas, mudanças de paradig-
mas econômicos e civilizatórios (CGEE, 2011, p. 5-6).

No entanto, para Araújo e Silva (2012) a Economia Verde é apenas uma nova ofen-
siva ideológica do Ecocapitalismo, porque propõe a diminuição dos impactos da atividade 
econômica pelas grandes corporações ao mesmo tempo que apresenta um conjunto de 
mecanismos destinados a favorecer a expansão das fronteiras do processo de acumulação 
do capital por meio da lógica de mercado atuando como mediadora das relações entre so-
ciedade e natureza. Tais mecanismos são de três ordens, a primeira é pautada na incorpora-
ção dos serviços ambientais aos circuitos mercantis, especialmente ao mercado financeiro, 
a segunda é baseada nos investimentos em novas tecnologias, especialmente voltadas à 
eficiência energética e a terceira é assentada na instituição de uma governança favorável à 
transição para uma Economia Verde. Ou seja, na realidade essa é uma economia capitalista 
de mercado que busca traduzir em termos de lucro e rentabilidade algumas “[...] propostas 
técnicas verdes que são bastante limitadas”. (LÖWY, 2012). 

Já o Desenvolvimento Sustentável, ao contrário de efetivar mudanças de paradigmas 
nos padrões de consumo e no sistema econômico e civilizatório, apresenta-se como um 
esverdeamento do capitalismo que está diretamente ligado ao aumento da expropriação dos 
bens naturais, das comunidades e de suas terras por meio da privatização e financeirização 
da natureza que produz o crescimento de violações dos direitos humanos que não aparecem 
nos relatórios de sustentabilidade publicados pelas empresas multinacionais e transnacio-
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nais, tampouco nas propagandas disponibilizadas a partir dos diferentes meios de comuni-
cação. (CALDAS; QUINTELA, 2011).

A segunda forma de ação da Ecologia Capitalista se consolida através da atuação 
das Organizações Internacionais, tais como do Banco Mundial, do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) que sempre 
trazem nos relatórios a simbiose latente com a dimensão ecológica4, desde que sejam nos 
possíveis acordos entre as grandes trades para manter o perfil do desenvolvimento sus-
tentável, modificando os termos e diretrizes que viabilizem a dimensão dos impactos dos 
grandes investimentos nos ecossistemas. Apesar de alguns relatórios como o IPCC trazerem 
preocupações mais concisas em relação ao que vai se tecendo ao longo da construção 
do escrito, cabe destacar que esse selo do eco nos investimentos faz valorizar diversas 
demandas nos setores mais amplos da economia, principalmente nos debates em relação 
às grandes aquisições de terra, onde a Organização das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) e o FMI desdobram seus direcionamentos dúbios acerca das políticas 
voltadas à ecologia. Um exemplo bem complexo disso no Brasil são as diretrizes voluntárias 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2015) que evidenciam a imparcialidade nos 
debates mais críticos relacionados às apropriações de terra.

A terceira forma de ação da Ecologia Capitalista ocorre por meio dos Acordos Multi-
laterais Ambientais (AMA’s) entre os Estados, que são acordos internacionais onde estes se 
comprometem a cumprir determinadas metas e adotar medidas internas para diminuir a crise 
ecológica, como por exemplo por meio da diminuição da emissão dos gases estufa, princi-
palmente do dióxido de carbono. No entanto, é importante destacar as profundas diferenças 
no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre os países no que tange à emissão desses 
poluentes e a devastação da natureza, pois países considerados desenvolvidos e emergentes 
poluem e devastam bem mais do que países considerados ‘subdesenvolvidos’, mesmo com 
as matrizes das empresas transnacionais em seus territórios. Assim sendo, muitos acordos 
entre países de âmbito internacional e interfronteiriço privilegiam os países ricos e suas 
corporações no cenário contemporâneo. 

Parte dos Acordos Multilaterais Ambientais resultam de Eventos e Conferências sobre 
Ecologia, sobretudo referente às mudanças climáticas, tais como a Conferência de Estocolmo 
(1972), a Eco-92 ou Rio-92 (1992), a Rio+10 (2002) e a Rio+20 (2012). Destas, destaca-se 
a Eco-92 que reverberou na Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas onde 175 países 
assinaram o Protocolo de Quioto, documento que definia que os países considerados industria-
lizados teriam que reduzir suas emissões dos gases de efeito estufa em relação aos períodos 
anteriores (1990). A cada tonelada de carbono reduzida o país passava a receber um crédito, 
então quanto mais reduzisse mais crédito recebia. Neste momento, surge o mercado de car-

4 Para maior detalhamento consultar: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-
ii/https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/farming-food-and-climate-change-batini.htm. 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-
ifc/policies-standards/ehs-guidelines. Acesso em 22 set. 2022.

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2019/12/farming-food-and-climate-change-batini.htm
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainability-at-ifc/policies-standards/ehs-guidelines
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bono com a moeda verde, onde os países assinantes do Protocolo de Quioto começaram a 
comprar e a vender créditos de carbono: países com alta emissão de carbono (mais poluentes 
e mais industrializados) passaram a negociar com os países de baixa emissão de carbono 
(menos poluentes e menos industrializados). Isto quer dizer que países como Estados Unidos, 
Japão e da União Europeia compravam os créditos de países periféricos menos industrializados 
enquanto continuavam a emitir poluentes a níveis catastróficos.

Mais do que uma necessidade imposta, descolonizar a visão capitalista da ecologia 
é uma questão de sobrevivência e de continuidade de todas as formas de vida no planeta. 
Em detrimento da Ecologia Capitalista, a Ecologia Política é uma teoria crítica que aprofunda 
e radicaliza a crítica ao capitalismo e o debate sobre a crise ambiental, a insustentabilidade 
da racionalidade econômica, a universalidade da ciência e do pensamento único e as leis 
do mercado acima de todas as coisas. Busca a ruptura, a desconstrução e a emancipação 
humana e dos conhecimentos para além da racionalidade moderna pautada no liberalismo 
econômico e nas privatizações dos direitos individuais onde os interesses econômicos estão 
sempre acima dos valores humanos. Cria-se, portanto, uma política da diversificação cultu-
ral onde é possível romper com a lógica universal do mercado e reorientar o ser por meio da 
diversificação de caminhos etno-eco-culturais que possibilitam a construção de sociedades 
mais justas onde a vida possui centralidade. (LEFF, 2015).

De acordo com Leff e Porto-Gonçalves (2015, p. 65) a Ecologia Política é “[...] 
campo disciplinar e político do encontro de diferentes racionalidades na apropriação social 
da natureza e na construção de um futuro sustentável” operando não só na desconstrução 
teórica, mas a partir de práticas de emancipação dos povos nas lutas pela reinvenção e 
reafirmação de suas identidades culturais e pela reapropriação da natureza e dos seus terri-
tórios. Neste sentido, experiências concretas estão materializadas nos territórios da América 
Latina e compõem uma Ecologia Política Latino-Americana, praticada ancestralmente por 
diferentes grupos sociais que produzem formas de r-existências com e na terra. 

3 POR UMA ECOLOGIA POLÍTICA DESDE A AMÉRICA LA-
TINA: R-EXISTÊNCIAS E DESAFIOS

Em meados dos anos 1960 e 1970 a questão ambiental entrou no debate geopolítico 
e esteve relacionada ao desenvolvimento das economias mundiais, o que reverberou em im-
pactos cada vez mais devastadores e evidenciou a urgência de novos posicionamentos e prá-
ticas. Neste contexto, começaram a surgir novos movimentos sociais que consigo trouxeram 
novas reivindicações e ideias para uma relação mais saudável com a natureza junto aos povos 
originários e ao conjunto de povos e comunidades tradicionais formados por camponeses e 
camponesas que marginalizados e invisibilizados pelo desenvolvimento de um mundo moder-
no-colonial-capitalista, buscaram nas frestas desse sistema reafirmar sua existência a partir de 
outras formas de ser e estar no mundo. Novas problemáticas começaram a ser colocadas em 
evidência embasadas na crítica a esse sistema, produzindo bifurcações epistemológicas que 
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se materializaram em práxis social: a questão ambiental pela Ecologia, a questão racial pelo 
Movimento Negro e a questão de gênero pelo Movimento Feminista.

Movimentos Sociais e pensadores da América Latina colocaram em evidência a cos-
movisão indígena e afrodescendente, a exemplo de obras de autores como Josué de Castro 
(Geografia da Fome), Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido) e diversos autores descoloniais 
que contaram e irão continuar contando a história desde o lócus de enunciação latino-ame-
ricano, desmistificando àquela contada pela Colonialidade do Saber. 

Além disso, a luta pela questão ambiental vai mostrar que inseparadamente da pre-
servação da natureza e da biodiversidade, existem práticas e saberes culturais, simbólicos 
e ancestrais pertencentes às histórias e formação dos povos originários. Dessa maneira o 
debate ecológico se torna também um debate político onde a Ecologia Política trata da pauta 
ambiental de forma integrada, abrangendo dimensões ambientais, sociais, culturais, políticas 
e espirituais, e partir do ponto de vista do conhecimento dos povos da floresta, das águas e 
da terra sobre o qual o debate descolonial latino-americano ajuda a identificar e desconstruir 
as colonialidades, internas e externas, do ser, do saber e do fazer. Neste sentido, nenhum 
argumento ou projeto ecológico é politicamente neutro e “[...] uma abordagem da ecologia 
política desde a perspectiva latino-americana exige repensar os fundamentos da matriz de 
racionalidade eurocêntrica.” (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 21). 

Sin embargo, me gustaría llegar a una conclusión más amplia: todos los proyectos (y 
argumentos) ecológicos son simultáneamente proyectos (y argumentos) político-eco-
nómicos y a la inversa. Los argumentos ecológicos nunca son socialmente neutrales 
de la misma manera que los argumentos sociopolíticos tampoco son ecológicamente 
neutrales (HARVEY, 2018, p. 237).

No momento em que os Estados, as Organizações Não Governamentais e as Insti-
tuições Internacionais começaram a olhar para a questão ambiental, observaram as áreas 
preservadas e buscaram transformá-las em áreas de proteção integral de natureza intocada. 
Isto é, ao descobrir e constatar que essas áreas estavam habitadas por povos que já foram 
marginalizados pelos processos de colonialismo e desenvolvimento, tais atores foram res-
ponsáveis por expropriá-los novamente de seus territórios, fazendo com que se refugiassem 
em outros locais de rica biodiversidade natural. Esse novo processo de expropriação ocorreu 
com o objetivo de consolidar a preservação da natureza sem o ser humano. 

A partir deste fato concreto, se fez importante e essencial a articulação e a visibilidade 
dos povos da floresta, das águas e da terra que reivindicavam uma outra forma de preservação 
da natureza, com a presença e atuação dessas comunidades. Esse embate, mais do que uma 
disputa por direitos e garantias de Estado, é uma luta epistemológica do ser e estar, pois quan-
do esses povos se levantam e se fazem ouvir trazem consigo sua ancestralidade, simbologia 
e práticas que dão significado à vida na e com a natureza. Isso implica em muitas mudanças e 
traz novos paradigmas daqueles impostos pelo mundo moderno-colonial-capitalista, pois “[...] 
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são profundas as implicações do debate contemporâneo sobre a natureza, o que nos insta a 
pôr em questão a própria tradição de pensamento que forjamos e que nos forjou. Trata-se de 
um debate epistêmico e político a uma só vez.” (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 20).

O indivíduo, sem história e subjetividades, unidade básica do desenvolvimento eco-
nômico moderno, não desaparece, porém, deixa de existir para o mercado e parte de uma 
humanidade global homogênea. Um modelo que consiste na “[...] confinação no papel da 
modernização para destruir relações arcaicas; a industrialização como via segura para essa 
modernização; o desenvolvimento material garantindo o progresso social, cultural e político” 
(GÓMEZ, 2007, p. 42). Em contrapartida, diferente deste desenvolvimento para uma qualida-
de de bem-estar material do indivíduo, povos e comunidades vem colocando a necessidade 
de um envolvimento integral para o bem viver desde a valorização da Mãe-Terra. O Bem Viver, 
não é o único nome para definir esta outra relação com a natureza e é um campo ainda em 
construção que agrega muitos questionamentos.

Sobre el desarrollo clásico, como la creencia en un proceso lineal universal o la ne-
cesidad inevitable de destruir la naturaleza. Se incorporaron saberes tradicionales que 
estaban subordinados, se cuestionaron los transplantes culturales, y se abrieron las 
puertas a nuevas ideas sobre las relaciones entre sociedad y naturaleza, o sobre la 
pobreza y el bienestar (GUDYNAS; ACOSTA, 2011, p. 73).

A partir dessas abordagens outras, se constroem pluralidades considerando o equi-
líbrio com a natureza, as liberdades, as potencialidades e as capacidades dos indivíduos. A 
individualidade existe com e graças a uma ancestralidade, onde se manifestam relações e 
construções em comunidade, à qual fazem parte não apenas seres humanos, mas seres da 
natureza e a natureza como um ser, seres encantados, que atravessam e ignoram uma suposta 
existência única da matéria, mas incorporam em sua existência, material e imaterial, uma infini-
dade de simbologias que dão significado à vida coletiva integrada à natureza, onde “el régimen 
del buen vivir incluye las cuestiones de inclusión y equidad (por ejemplo, educación, salud, vi-
vienda, cultura, etc.) y biodiversidad y recursos naturales.” (GUDYNAS; ACOSTA, 2011, p. 75).

O Bem Viver ganhou visibilidade com as novas Constituições do Equador e da Bolívia. 
No primeiro, em 2007 e 2008, se configurou como um processo heterogêneo, motivado pelas 
lutas indígenas populares, onde se constatou mudanças econômicas, sociais e na relação com 
a natureza. O debate mais recente é tensionado na Bolívia em 2009, onde o Bem Viver sempre 
foi reivindicado por lideranças indígenas, aparecendo sempre relacionado à língua aimara.

As novas Constituições na América Latina são um marco institucional importante para 
estabelecer novos horizontes na construção de uma sociedade heterogênea e plural que res-
peita e considera os povos originários, incorporando de forma estrutural em suas Constituições 
as diversas culturas e formas de construir sociedades. Apesar das contradições inerentes a um 
processo de mudança por essas vias, são movimentos que fortalecem e motivam o resgate 
e a ressignificação da sociedade latino-americana. Na Constituição do Equador (2008) por 
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exemplo, se garantem os direitos ao Bem Viver, rompendo com uma perspectiva clássica e re-
conhecendo a interdependência e a ausência de hierarquias. E na Constituição Boliviana (2009) 
o viver bem se coloca como fundamento, tendo uma grande abrangência cultural, sobretudo de 
diversidade indígena, como dos Aimara, Quechua e Guaraní. 

São principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa 
(no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñande-
reko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 
(camino o vida noble) (GUDYNAS; ACOSTA, 2011, p. 75).

A via institucional não é e nunca foi o único caminho de mudança e reivindicação. A 
articulação dos movimentos sociais desde 1970 permitiu conquistas importantes como o 
reconhecimento das consultas prévias e autodeterminação dos povos e comunidades tradi-
cionais, a inclusão dos direitos indígenas e quilombolas, ainda que mínimos na Constituição 
Brasileira, o movimento da agricultura de base camponesa, que abriu espaço para a discus-
são sobre a importância da produção de alimentos orgânicos e a soberania alimentar, assim 
como o crescente Movimento Agroecológico que além da produção pautada na relação com 
a natureza, agrega questões de classe, raça, gênero e sexualidade em toda a sua prática, 
destacando o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) com o projeto da Reforma 
Agrária Popular.

Diante da urgência de novas soluções civilizatórias, que impeçam a destruição dos 
mundos, os movimentos sociais indígenas andinos oferecem “[...] ao debate teórico-político 
o Suma Kawsay, o Suma Qamaña, o Buen Vivir, não como modelo, mas como outro horizon-
te de sentido para a vida.” (PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 44). Dessa maneira, a insurgência 
de r-existências ampliam os horizontes de novas formas de ser e estar com a natureza e 
ressignificam a vida a partir de diversas epistemologias e cosmovisões de mundo, tendo os 
povos da floresta, das águas e da terra como eixos centrais dessas visões, sem perder de 
vista a crítica e o combate ao modelo moderno-colonial-capitalista, onde esses processos 
de resistência são movimentos para a r-existência onde os grupos não somente resistem a 
desterritorialização mas também “[...] redefinen sus formas de existencia a través de mo-
vimientos emancipatorios y la reinvención de sus identidades, sus modos de pensar, y sus 
modos de producción y de sustento” (ESCOBAR, 2014, p. 93).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existem muitos caminhos teóricos-conceituais para compreendermos a crise do ca-
pital que se impõe sobre o contexto civilizatório. Alguns oferecem mais pistas do que outros 
para análises mais profundas dessas dinâmicas e perpassam múltiplas camadas da socia-
bilidade, que envolvem e entrelaçam as questões de classe, raça e gênero, sendo parte do 
debate da Ecologia Política no âmbito da crise civilizatória do capital. Por isso, é inconcebível 
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tecer qualquer crítica à Ecologia Capitalista sem tratar sobre essas questões, ao considerar 
que a Ecologia Política dialoga criticamente com as estruturas que permanecem e se re-
criam, fazendo uso de categorias que são discutidas criticamente por diversos pensadores e 
movimentos sociais latino-americanos.

Assim, pensar em caminhos que rompam com a Ecologia Capitalista é tecer movimen-
tos de ruptura com as ideias esboçadas e colocar no horizonte as relações que são tramadas 
além desses interesses capitalistas, voltados para as grandes corporações e todo o quadro 
político que é o prelúdio dessa ideologia. Logo, espectar as dimensões que fomentam a Eco-
logia Política Latino-Americana é colocar a centralidade do território no âmbito das disputas e 
relações de poder, a partir da reapropriação social da natureza pelos sujeitos coletivos. Ou seja, 
não se trata de uma disputa por terra, mas por território, e todas as dimensões e práticas que 
dão sentido à vida no território. Nessa reapropriação exige-se uma desconstrução das colonia-
lidades do ser, do poder e do saber, identificando e superando todas as dimensões de opressão 
que trazem em si, como de classe, raça, gênero, epistêmica e espiritual. 

Sendo assim, não há legitimidade maior para iniciar a superação da crise civilizatória 
do capital do que partindo das cosmovisões e práticas dos povos que resistem a mais de 500 
anos, desde a invasão de Abya Ayala, contra o mundo moderno-colonial-capitalista, onde os 
povos originários, povos de afrodescendência, povos do campo, das florestas e das águas 
sempre mantiveram sua luta através das frestas daquele sistema, resistindo e r-existindo desde 
uma relação com a natureza. É um movimento diversificado e em rede que ocorre em múltiplas 
dimensões do ser, do saber e do fazer onde os caminhos são diversos e frutíferos para propi-
ciar uma mudança futura, pois a disputa por território a partir do capitalismo é cruel e intensa 
e neste embate toda possibilidade pode ser considerada, sem perder a dimensão do debate 
político, da ancestralidade e da relação e ligação com a Pachamama, a Mãe-Terra.
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RESUMO
O presente artigo possui como objetivo analisar a agroecologia enquanto movimento e modelo 
de produção capaz de concretizar ideais próprias do Novo Constitucionalismo Latino-America-
no que contrapõem a atual lógica desenvolvimentista. A partir do entendimento de que o Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano é um instrumento jurídico de rompimento com os princípios 
de desenvolvimento voltados para os interesses europeus, pretende-se examinar a agroecologia 
como forma de materialização da redescoberta da identidade sociobiodiversa brasileira, havendo 
uma busca para a instituição de um desenvolvimento voltado para o âmbito socioambiental na 
mesma medida que o âmbito econômico, respeitando as particularidades do país e do continente. 
Para tanto, parte-se da seguinte problemática: De que forma a agroecologia pode se consubs-
tanciar em um instrumento de resgate da identidade sociobiodiversa do Brasil a partir da concre-
tização dos ideais contra-hegemônicos do Novo Constitucionalismo Latino-Americano? Visando 
responder tal problemática, a metodologia empregada é sustentada no trinômio Teoria de Base/
Abordagem, Procedimento e Técnica. Como método de abordagem utiliza-se a perspectiva sistê-
mica, conectando diversas áreas do saber como sociologia, ecologia política e direito. Quanto ao 
procedimento utiliza-se a pesquisa bibliográfica e documental. Já a técnica, consiste na constru-
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ção de resumo estendidos e fichamentos. Como resultado, é possível verificar a necessidade de 
se designar maior atenção às possibilidades de atuação da agroecologia no Brasil, já que ela de-
monstra ser o movimento e modelo de produção ideal a ser utilizado por todo o país, considerando 
que representa a efetivação de algumas das prerrogativas trazidas pelo Novo Constitucionalismo 
Latino-Americano.

Palavras-chave: novo constitucionalismo latino-americano; agroecologia; desenvolvimento; 
identidade socioambiental. 

ABSTRACT
This article aims to analyze agroecology as a movement and production model capable of imple-
menting the ideals of the New Latin American Constitutionalism that oppose the current develo-
pmentalist logic. Based on the understanding that the New Latin American Constitutionalism is a 
legal instrument of rupture with the principles of development focused on European interests, we 
intend to examine agroecology as a way of materializing the rediscovery of the Brazilian socio-bio-
diverse identity, with a search for the institution of a development focused on the socio-environ-
mental sphere to the same extent as the economic sphere. To this end, we start from the following 
problematic: In what way can agroecology be consubstantiated in an instrument to rescue the 
socio-biodiverse identity of Brazil based on the concrezation of the counter-hegemonic ideals of 
the New Latin American Constitutionalism? In order to answer this problem, the methodology 
used is based on the trinomial Base Theory/Approach, Procedure, and Technique. The systemic 
perspective is used as a method of approach, connecting various areas of knowledge such as 
sociology, political ecology, and law. As to the procedure, bibliographical and documental resear-
ch is used. As a result, it is possible to verify the need to give more attention to the possibilities 
of agroecology in Brazil, since it demonstrates to be the ideal movement and production model 
to be used throughout the country, considering that it represents the realization of some of the 
prerogatives brought by the New Latin American Constitutionalism.

Keywords: new latin american constitucionalism; agroecology. development; socio-environmen-
tal identity.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, vem se consolidando na América Latina uma nova corrente 
constitucional que visa quebrar com os princípios e convicções desenvolvimentistas pautados 
pelo eurocentrismo e estabelecer políticas fundamentadas nas particularidades do continente, 
o chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano. A partir dele, busca-se a efetivação 
de um desenvolvimento que leve em consideração características socioambientais próprias do 
território latino-americano, fortalecendo a identidade cultural, ambiental, social e política dos 
países latino-americanos e efetivamente rompendo com a herança da colonização.

Nesse sentido, como um instrumento de desenvolvimento fundamentado na ideia 
de promoção do uso sustentável da terra e relação equilibrada entre a natureza e a agricul-
tura, encontra-se a agroecologia. Tal movimento está diretamente interligado com os ideais 
principais consagrados pelo Novo Constitucionalismo Latino-Americano, considerando que 
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procura promover um desenvolvimento voltado não só para o âmbito econômico, mas prin-
cipalmente, para o âmbito social e ambiental.

Diante disso, faz-se imprescindível discutir sobre as perspectivas de construção e 
consolidação da agroecologia como movimento e modelo de produção a ser seguido no 
Brasil, tendo em vista o impacto significativo na preservação da agrobiodiversidade, no es-
tabelecimento da segurança alimentar e no resgate da identidade socioambiental do país.

Dentro do contexto do Direito, é também de suma importância entender como a 
agroecologia transmite de forma prática diversas premissas trazidas pela corrente do Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano, sendo um dispositivo de concretização dos direitos 
humanos e direitos da natureza, que é extremamente digno de maior atenção na construção 
de teorias jurídicas críticas que se alicercem a partir da realidade latino-americana. 

Assim, objetiva-se, de modo geral, analisar a agroecologia enquanto movimento e 
modelo de produção capaz de concretizar ideais próprios do Novo Constitucionalismo La-
tino-Americano que contrapõem a atual lógica desenvolvimentista impregnada no contexto 
brasileiro.

Nesse sentido, a pesquisa sustenta-se na seguinte problemática: De que forma a 
agroecologia pode se consubstanciar em um instrumento de resgate da identidade sociobio-
diversa do Brasil a partir da concretização dos ideais contra-hegemônicos do Novo Consti-
tucionalismo Latino-Americano?

A fim de responder tal questionamento, a presente investigação sustenta-se meto-
dologicamente no trinômio: Teoria de Base/Abordagem, Procedimento e Técnica. Como mé-
todo de abordagem utiliza-se a perspectiva sistêmica, conectando diversas áreas do saber 
como sociologia, ecologia política e direito para enfrentar uma problemática que é jurídica, 
mas não tão somente jurídica. Enquanto procedimento utiliza-se a pesquisa bibliográfica e 
documental, com consulta a doutrinas, artigos científicos e legislação presentes em meios 
físicos e digitais. Já a técnica, consiste na construção de resumo estendidos e fichamentos.

A partir deste aporte metodológico, a pesquisa se estrutura em duas seções siste-
maticamente interligadas: na primeira, se analisa o surgimento do Novo Constitucionalismo 
Latino-Americano, suas características e a relevância de sua consolidação frente a um mo-
delo teórico-jurídico voltado para ideias que não correspondem à realidade do continente, 
demonstrando os vestígios do processo de colonização na América Latina. Posteriormente, 
apura-se a construção da agroecologia, levando em consideração os ideais trazidos pelo 
Novo Constitucionalismo Latino-Americano, como protagonista de um processo de desen-
volvimento voltado para a preservação da identidade sociobiodiversa no Brasil.

Como resultado, verifica-se a necessidade de se designar maior atenção frente à 
possibilidade de estabelecimento da agroecologia como movimento e modelo de produção 
utilizado no Brasil, considerando que ela atua de forma essencial para a promoção de um uso 
prudente da natureza pela agricultura, resgatando a identidade socioambiental do país e re-
presentando a efetivação de algumas das prerrogativas trazidas pelo Novo Constitucionalis-
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mo Latino-Americano, as quais atendem, de forma específica e particular, às necessidades 
do território e povos latino-americanos.

1 O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICA-
NO COMO FERRAMENTA DE EMANCIPAÇÃO FRENTE 
AO COLONIALISMO

A América Latina foi o principal expoente do colonialismo, tendo sua população e 
seu território explorados em prol dos interesses europeus. Esse cenário ainda se mostra 
presente, na atualidade, por meio do colonialismo interno5, o qual é justificado pelo atual 
modelo de desenvolvimento empregado. Por esse ângulo, o padrão de desenvolvimento que 
vem sendo amplamente difundido na América Latina não guarda relação com seus típicos 
aspectos socioambientais, políticos e sociais, uma vez que tem como referência as particu-
laridades eurocêntricas. 

Nesse sentido, a América Latina foi moldada com base em princípios e convicções 
que não condizem com sua população, com o meio ambiente local e com as diversas cul-
turas existentes por toda a extensão de seu território, de modo que foi construída para se 
encontrar na forma em que se mostra atualmente, dependente quase que exclusivamente 
dos países que foram responsáveis pelo processo de colonização, assim: 

(...) a história da América Latina revela de forma muito clara o caráter de submissão 
atribuído ao continente em relação aos países ditos desenvolvidos. Em meio a tal 
condição que se perpetua desde a colonização do continente latino- -americano, a im-
posição do desenvolvimentismo e a definição de padrões eurocêntricos em diversas 
searas acaba por atender aos interesses hegemônicos de países desenvolvidos, os 
quais têm a periferia como território livre para exploração e imposição de paradigmas 
que lhe são caros (MARTINS, 2018, p. 65).

Muitos são os motivos pelos quais o atual modelo de desenvolvimento empregado 
na América Latina não se adequa às características próprias deste continente, a começar 
pelo modo pelo qual o meio ambiente é explorado em nome de um suposto progresso que 
é colocado acima de todos os recursos naturais. O meio ambiente, sob a ótica do sistema 
capitalista, o qual pauta diretamente o padrão de desenvolvimento instalado atualmente na 
América Latina, é tido como apenas um recurso capaz de gerar lucro, não sendo reconhecido 
o caráter finito de seus componentes e sequer sendo levado em consideração possibilidades 

5 (...) a falácia da nacionalização dos Estados latino-americanos mascara o eurocentrismo impregnado nas 
relações sociais, políticas e culturais da sociedade latina, além de perpetuar a relação desigual entre raças 
e modos de vida por meio da dualidade permanente entre padrão europeu e não europeu e pela reprodução 
do colonialismo internamente. As sociedades colonizadas sustentam uma estrutura de poder que permite a 
sedimentação do processo de colonialidade em um círculo vicioso que assevera constantemente o caráter 
de dependência a que a América Latina se submete (MARTINS, 2018, p. 68/69).
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de preservação e manutenção dos fragmentos de difícil renovação. Ainda nesse viés, a es-
trutura de poder por detrás dos ideais desenvolvimentistas despreza e descarta alternativas 
sustentáveis que resguardam o meio ambiente e seus recursos. 

O modelo desenvolvimentista imposto se mostra igualmente prejudicial no que diz 
respeito à qualidade de vida da população latino-americana, sendo esta explorada como mão 
de obra barata para a concretização de interesses hegemônicos. Ainda, tal exploração, moti-
vada pelo desenvolvimentismo disfarçado de progresso, acaba por refletir na estrutura social 
da América Latina a qual é notadamente marcada pela desigualdade social e pela pobreza. 

A concepção de desenvolvimento imposto na América Latina desconsidera as pecu-
liaridades e realidades locais, submetendo o continente a um modelo único de progresso o 
qual é marcado por ideais colonialistas que definem como desenvolvido apenas aquilo que 
se assemelha ao padrão europeu de vida e despreza a diversidade, atingindo negativamente 
diversas searas, especialmente a socioambiental, cultural e política (MARTINS, 2018). Desse 
modo, surge a necessidade de implementação de um modelo de desenvolvimento que se 
mostre adequado aos múltiplos aspectos únicos da América Latina. Nesse sentido: 

(…) se buscaba un desarrollo sustentado en las potencialidades ecológicas y cul-
turales de la región que permitiera, no sólo la preservación y conservación de su 
patrimonio ecológico y culturalsino que, también, superar los agobiantes problemas 
de miseria, atraso, desigualdades sociales y políticas que la caracterizaban como una 
región subdesarrollada (SAAVEDRA, 2014, p. 126). 

A partir de tal constatação, começa a ser arquitetado na América Latina um novo 
modelo de desenvolvimento, fidedigno à realidade do continente, tendo como uma de suas 
vertentes o chamado Novo Constitucionalismo Latino-Americano, este sendo uma corren-
te constitucional representada especialmente pelas constituições do Equador (2008) e da 
Bolívia (2009). Esse movimento constitucional visa estabelecer por meio de construções 
sociojurídicas uma efetiva descolonização do território e o consequente fortalecimento da 
identidade das populações, ressaltando os aspectos culturais, socioambientais e políticos 
que são únicos da América Latina (MARTINS; TYBUSCH; RITTER, 2017). 

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano rompe em definitivo com a noção de 
desenvolvimento construída puramente a partir da perspectiva econômica, evidenciando de-
mais pautas igualmente relevantes à promoção do progresso no continente. Ainda, referida 
corrente constitucional configura-se como um aporte sociojurídico empoderador das popu-
lações latino-americanas, alicerçado em ideais democráticos e pluralistas, primando pelo 
reconhecimento da importância das diversas identidades e necessidades dos povos latinos 
(MARTINS; TYBUSCH; RITTER, 2017).

O movimento denominado Novo Constitucionalismo Latino-Americano é construído 
com base em três premissas fundamentais, qual sejam: a concretização do conceito de Bem 
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Viver, o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos, bem como a ampliação da 
dimensão de cidadania dos povos originários, denominada como plurinacionalidade. 

Desse modo, nas constituições oriundas do Novo Constitucionalismo, foi incorpo-
rada à concepção de Bem Viver, este entendido como a ampliação da legitimidade das po-
pulações indígenas na construção da coletividade, de modo a conceder maior espaço às 
maneiras próprias desses povos compreenderem e interpretarem o mundo, devolvendo o 
protagonismo na decisão acerca de aspectos ambientais, sociais e políticos àqueles que 
efetivamente constituem a sociedade da América Latina. Ainda, as referidas constituições 
passam a entender a natureza como sujeito de direitos, inovando ao conceder à denominada 
“Mãe Terra” direitos e garantias antes atribuídos apenas aos seres humanos, conforme se 
pode verificar na Constituição Equatoriana (2008), Capítulo Sétimo, em seu artigo 71: 

Capítulo séptimo - Derechos de la naturaliza

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene de-
recho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 
de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos dere-
chos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda.

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un 
ecosistema (EQUADOR, 2008). 

Além disso, o reconhecimento da plurinacionalidade nos textos constitucionais dos 
países componentes do Novo Constitucionalismo Latino-Americano se mostra como um 
excepcional avanço no que diz respeito à positivação de direitos dos povos tradicionais. 
Nesse sentido: 

(...) a plurinacionalidade pode ser compreendida como um paradigma que ressignifica 
as relações dos povos originários – tradicionais – dentro do Estado, conferindo a 
autodeterminação ou livre determinação, transcendendo, inclusive, para as relações 
entre sociedade e natureza. É, pois, uma perspectiva de empoderamento das nações 
originárias (GREGORI; MARTINS; RITTER, 2016, p. 123). 

Dessa forma, certo é que o Novo Constitucionalismo Latino-Americano se constitui 
como um movimento com vertentes contra-hegemônicas, uma vez que busca romper com 
os padrões europeus impostos, questionando a herança deixada pelo colonialismo que tanto 
afeta a América Latina. Nessa perspectiva, o modelo europeu, introduzido a força a partir 
do colonialismo e mantido por meio da colonialidade interna, reverbera por diversas searas, 
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influenciando drasticamente na percepção acerca da produção de conhecimento e, conse-
quentemente, no imaginário da população (QUIJANO, 2009). 

O Novo Constitucionalismo visa, entre seus demais objetivos, consagrar as diver-
sas formas de produção de conhecimento, concedendo espaço especialmente às diversas 
culturas e aos saberes tradicionais de forma a legitimá-los, não reconhecendo unicamente a 
ciência como meio fidedigno de construção de conhecimento. Tal concepção construída no 
movimento choca-se frontalmente com os ideais hegemônicos que buscam validar apenas o 
conhecimento científico e desconsiderar qualquer outro saber, sob essa perspectiva: 

A partir do século XIX, porém, e com a crescente transformação da ciência em força 
produtiva do capitalismo, ocorreu uma dupla redução nesta complexa relação entre 
saberes. Por um lado, a hegemonia epistemológica da ciência converteu-a no único 
conhecimento válido e rigoroso. Com isto, os problemas dignos de reflexão passaram 
a ser apenas aqueles a que a ciência pudesse dar resposta. Os problemas existenciais 
foram assim reduzidos ao que deles pudesse ser dito cientificamente, o que implicou 
uma dramática reconversão conceptual e analítica (SANTOS, 2009, p. 453).

Desse modo, o Novo Constitucionalismo Latino-Americano enquanto corrente cons-
titucional possui características que permitem enquadrá-lo como movimento contra hege-
mônico. O movimento pode também ser constituído como uma epistemologia do sul, con-
ceito este entendido como um conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a 
supressão dos saberes, movidos pela norma epistemológica dominante, valorizam os sabe-
res que com êxito resistiram, bem como as reflexões que estes têm produzido (MENESES; 
SANTOS, 2009).

Ao pautar o estabelecimento de um modelo de desenvolvimento na América Latina 
que seja compatível com a realidade do continente, o Novo Constitucionalismo Latino-Ame-
ricano origina um movimento contra-hegemônico direcionado às questões relativas à pre-
servação da agrobiodiversidade, ao estabelecimento da segurança alimentar, entre outros 
aspectos relacionados com a temática socioambiental denominado agroecologia. No que 
concerne ao movimento agroecológico afirma-se que este: 

(...) possui de forma intrínseca a preocupação por dispensar os cuidados e o manejo 
adequado para garantir o equilíbrio de agroecossistemas. Ademais, carrega consigo 
uma crítica social fundamentada acerca do atual sistema agrícola, no momento em 
que se revela como o modelo agrícola ideal a ser implantado, que acima de tudo priori-
za o desenvolvimento social e ambiental, principalmente nos países subdesenvolvidos 
(IRIGARAY; MARTINS; RITTER, 2016, p. 09).

 Ainda, a agroecologia reflete também no mundo jurídico, uma vez que objetiva cons-
cientizar os indivíduos acerca das consequências nocivas do modelo em vigor de agronegó-
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cio na América Latina e para tanto, busca alterar as condições de atuação da administração 
pública, as quais privilegiam o modelo desenvolvimentista do agronegócio. Desse modo, 
para que a revolução agroecológica efetivamente se torne realidade nos países da América 
Latina se mostra necessária uma modificação da estrutura normativa de tais locais, isto é, 
uma remodelação dos ordenamentos jurídicos ou, ainda, uma busca por maior efetividade 
das legislações que já corroboram com a implementação da agroecologia, a exemplo, as 
constituições do Equador e da Bolívia. 

Nesse viés, a chamada revolução agroecológica já possui condições de se efetivar 
enquanto movimento social, visto que é capaz de atuar em diversas esferas e não somente 
no que tange ao modelo de produção agrícola, de modo a contribuir, precipuamente, na qua-
lidade de vida em todas as acepções (IRIGARAY; MARTINS; RITTER, 2016). 

Diante de tais argumentos, observa-se que a agroecologia se apresenta como um 
movimento contra-hegemônico, assim como o Novo Constitucionalismo Latino-Americano, 
buscando efetivar seus propósitos por meio de conhecimentos tradicionais, concedendo 
espaço àqueles que de fato constituem a população latino-americana. 

2 AGROECOLOGIA, SUSTENTABILIDADE E A POSSIBILI-
DADE DE UMA RELAÇÃO EQUILIBRADA ENTRE A HU-
MANIDADE E A NATUREZA

O Novo Constitucionalismo Latino-Americano, ao trazer a concepção do Bem Viver 
como um modo de vida a ser incentivado, essencialmente rompe com o agronegócio e com 
a ideia hegemônica de desenvolvimento econômico, frutos da visão eurocentrista. Quando 
analisamos a nossa Constituição Federal de 1988, verificamos fundamentos que motivam a 
promoção da agroecologia, modelo de desenvolvimento que edifica o Bem Viver, contudo, 
faz-se necessário o emprego da força normativa da Constituição em prol da promoção dos 
direitos humanos e do reconhecimento da natureza como sujeito de direito.

No tocante a isso, considerando que a agroecologia é um modelo pautado no forta-
lecimento do mercado interno, ela traz em suas prerrogativas a capacidade de concretizar os 
princípios fundamentais elencados na Constituição Federal de 1988, principalmente aqueles 
previstos no art. 3º, desse modo:

El derecho a la agroecología puede promover numerosos derechos humanos, que 
incluso se elevan a derechos fundamentales, ya que están reconocidos por la Cons-
titución brasileña. El primero de ellos es el derecho humano a una alimentación ade-
cuada. El derecho a la alimentación adecuada, no es tan sólo un acto de ingerir un 
alimento, implica prácticas alimentarias, cuestiones culturales en la preparación, valo-
res preservados en el consumo de determinadas comidas, etc. Además, las personas 
tienen el derecho de acceder a los alimentos sanos y no contaminados, incluso, de 
forma constante. Por más que el Estado no intervenga directamente, en una práctica 
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asistencial, entregando el alimento a familias necesitadas, debería crear mecanismos 
que posibiliten el acceso a ese derecho, sea instituyendo condiciones para la plan-
tación de alimentos saludables, por medio de las semillas criollas, por ejemplo, sea 
realizando la reforma agraria (LEONEL JÚNIOR, 2019b, p. 163).

Não obstante a aplicabilidade em assegurar o direito a uma alimentação adequada, 
também, em detrimento do agronegócio que privilegia o mercado de exportação, a agroeco-
logia estimula a inclusão social e, consequentemente, reduz a desigualdade, tendo em vista 
que, além de poder ser realizada por um vasto número de pessoas, aumenta a oferta do 
produto gerado, logo, há diminuição dos preços (LEONEL JÚNIOR, 2019b). 

Além disso, como referido anteriormente, o Novo Constitucionalismo Latino-Ameri-
cano visto nas Constituições do Equador e da Bolívia, objetiva que a norma constitucional 
seja posta em prática através de uma perspectiva que rompe com os aspectos coloniais, que 
transforme os aspectos políticos, sociais e econômicos e atinja um efetivo diálogo plurinacional 
capaz de promover uma relação centrada na reconexão do ser humano com o meio ambiente.

A Constituição brasileira ainda carrega em seu escopo uma visão de progresso es-
sencialmente capitalista, ou seja, trata o meio ambiente como instrumento de ascensão 
econômica, reconhecendo a necessidade de preservação, todavia, com falhas. 

Enquanto que a Constituição do Equador em seu Capítulo Sétimo, art. 71, eleva a 
natureza a um sujeito de direitos, sendo possível que todo cidadão reclame os direitos dela, 
a nossa Constituição, em seu art. 225, carece de uma visão mais terna do meio ambiente e 
o coloca como um bem de uso comum. 

Então, invoca-se a agroecologia como uma ferramenta capaz não somente de pre-
servar o meio ambiente, como também, de atingir uma produção sustentável com base em 
todo o agroecossistema, isto é, além da dimensão ecológica, trabalha com questões sociais, 
culturais e políticas ao fornecer orientações aos agricultores sobre o modo correto a ser 
empregado na produção, conforme podemos ver:

Porém, restaurar a saúde ecológica não é o único objetivo da agroecologia. De fato, a 
sustentabilidade não é possível sem a preservação da diversidade cultural que nutre 
as agriculturas locais. O estudo da etnociência (o sistema de conhecimento de um 
grupo étnico local e naturalmente originado) tem revelado que o conhecimento das 
pessoas do local sobre o ambiente, a vegetação, os animais e solos pode ser bastante 
detalhado (ALTIERI, 2004, p. 26).

Os princípios agroecológicos são capazes de empregar tecnologias camponesas 
para atingir a produção, mas baseiam-se em questões socioeconômicas. Ou seja, a agroe-
cologia além de conseguir gerar uma produção crescente, também, mantém um olhar atento 
às questões relacionadas à sustentabilidade, segurança alimentar, estabilidade biológica, a 
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promoção de equidade e a conservação dos recursos (ALTIERI, 2004). Tal modelo de desen-
volvimento promove a participação social, tendo em vista que consegue, por meio de téc-
nicas agroecológicas que não agridem o ecossistema, utilizar os recursos locais e diminuir 
o gasto com a produção. Programas de desenvolvimento rural realizados por ONG’s que, 
empregam as técnicas agroecológicas em seus projetos, demonstram excelentes resulta-
dos, tais quais podemos vislumbrar abaixo:

a) melhorar a produção de alimentos básicos ao nível das unidades produtivas, forta-
lecendo e enriquecendo a dieta alimentar das famílias. Isto tem envolvido a valorização 
de produtos tradicionais (caruru, quinoa, tremoços, etc.) e a conservação de germo-
plasma de variedades cultivadas locais;

b) resgatar e reavaliar o conhecimento e as tecnologias camponesas;

c) promover o uso eficiente dos recursos locais (isto é, terra, mão-de-obra, subpro-
dutos agrícolas, etc.);

d) aumentar a diversidade vegetal e animal de modo a diminuir os riscos;

e) melhorar a base de recursos naturais através da conservação e regeneração da 
água e do solo, enfatizando o controle da erosão, a captação de água, o refloresta-
mento, etc.;

f) reduzir o uso de insumos externos, diminuindo a dependência e sustentando, ao 
mesmo tempo, os níveis de produtividade, através de tecnologias apropriadas, da 
experimentação e implementação da agricultura orgânica e outras técnicas de baixo 
uso de insumos;

g) garantir que os sistemas alternativos resultem em um fortalecimento não só das 
famílias, mas de toda a comunidade. Assim, as intervenções e processos tecnológicos 
são complementados por programas de educação que preservam e reforçam a racio-
nalidade camponesa, auxiliando, simultaneamente, na transição para novas tecnologias, 
relações com o mercado e organização social (ALTIERI, 2004, p. 44-45).

Sendo assim, tem-se a agroecologia como uma ciência capaz de estabelecer um diá-
logo entre o saber popular e o científico, considerando que, para alcançar o desenvolvimento 
do agroecossistema, se entende que esse é composto de biodiversidade e que ela deve 
ter suas funções ecológicas valorizadas, assim, por exemplo, a agroecologia não pretende 
atacar organismos indesejáveis por meio de substâncias químicas, mas busca a “regene-
ração da fertilidade e na manutenção da sanidade dos agroecossistemas para que estes se 
mantenham indefinidamente produtivos” (PETERSEN; WEID; FERNANDES, 2019, p. 273).

Desse modo, ressalta-se, a agroecologia retoma as raízes de um modo de produção 
que se baseava na relação consciente entre a natureza e a agricultura que foi alterado para 
um modo de produção capitalista, o qual visa apenas o proveito econômico e, para tanto, es-



DIÁLOGO ENTRE O BUEN VIVIR E A AGROECOLOGIA: ... 343

gota os recursos naturais disponíveis para a própria preservação da sociedade (PETERSEN; 
WEID; FERNANDES, 2019).

Logo, a problemática da agroecologia encontra óbice justamente na questão de não 
ter como objetivo principal o ganho econômico e sim o emprego de ideais e técnicas que 
eram utilizados antes da Revolução Industrial, isto é, o referido modelo de desenvolvimento 
surge como um opositor ao capitalismo e contende com a abusiva utilização de recursos 
naturais que pretendem somente a produção de capital e não de segurança alimentar e erra-
dicação das desigualdades. 

De imediato, precisamos entender que “desenvolvimento” não diz respeito somen-
te ao crescimento econômico, deve-se encarar como a busca por uma qualidade de vida 
sustentável que possa ser alcançada através de uma relação entre o Estado, o mercado e a 
sociedade, isto significa compreender o capitalismo como um sistema que elenca a nature-
za como um recurso infinito e desatende preceitos socioculturais constitucionalizados, que 
deve ser repensado (DOS SANTOS et al., 2017).

O desenvolvimento na América Latina ocorreu em três etapas: inicialmente, com 
a teoria da modernização que apresentou um crescimento econômico nas décadas de 50 
(cinquenta) a 60 (sessenta), a teoria da dependência entre as décadas de 60 (sessenta) a 70 
(setenta) e a terceira, o desenvolvimento pautado discurso ocidental, enfatizando o controle 
sob o terceiro mundo, este na década de 90 (noventa), ou seja, o desenvolvimento também 
foi regrado com base na dependência econômica externa e na exploração social interna, 
encontrando respaldo no discurso capitalista apresentado às colônias (ESCOBAR, 2014). 

Finalmente, o pós-desenvolvimento vivenciado na América Latina traz um olhar crí-
tico aos discursos que impactaram tão profundamente a Ásia, África e a América Latina a 
ponto de serem consideradas subdesenvolvidas e, consequentemente, apresenta um desen-
volvimento alternativo, trazendo à baila a concepção do Buen Vivir: 

Ya hemos visto cómo grupos como el PCN habían identificado desde finales de los 
noventa el Buen Vivir (BV) o Vivir Bien como el propósito central del accionar comu-
nitario y político. Estos conceptos son ya algo conocidos por su importante papel 
en las Constituciones de Ecuador y Bolivia; las cuales han sido, sin lugar a dudas, 
el detonante más importante para esta discusión, seguido de cerca por los debates 
sobre lós derechos de la naturaleza (DN) [...] Antes que intervenciones aisladas, el 
BV y los DN deben considerarse en el contexto de toda una gama de innovaciones 
pioneras, incluyendo el replanteamiento del Estado en términos de plurinacionalidad, 
de la sociedad en términos de interculturalidad, una noción amplia e integral de los 
derechos y un modelo de desarrollo reformado; cuyo objetivo es, precisamente, la 
realización del BV (ESCOBAR, 2014, p. 126-127).

Como vemos, o modelo de agricultura aqui defendido e institucionalizado no Novo 
Constitucionalismo Latino-Americano encontra respaldo no pós-desenvolvimento vivenciado 
na América Latina, sendo nada mais do que uma bandeira democrática que tem como moti-
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vação a promoção de direitos humanos, reconhecendo a plurinacionalidade e a emancipação 
material e cultural (LEONEL JÚNIOR, 2019a). 

Tão logo se reconheça a necessidade de incorporação da ideologia do Bem Viver 
no nosso modo de vida, considerando que “esta tendencia propone un cuestionamiento 
radical al núcleo duro de ideas asociadas con el “desarrollo”(...); recoge análisis basados 
en los saberes y movimientos indígenas; identifica la necesidad de ir más allá de los saberes 
occidentales”, urge a iminência em descolonizar os nossos modelos de desenvolvimento 
(ESCOBAR, 2014, p. 43).

Ainda, resta fundamental conectar a agroecologia com a ideia do sentipensar con la 
Tierra (ESCOBAR, 2014), considerando que tal modelo de desenvolvimento é fundamentado 
na noção de pensar a partir da valorização da territorialidade e do âmbito sociocultural, o que 
somente irá ocorrer quando for superado o modelo hegemônico de desenvolvimento rural, 
qual seja, o agronegócio.

A agroecologia se mostra como a prática mais efetiva em preservar a integridade do 
meio ambiente, enquanto permite a produção através da herança do conhecimento agroeco-
lógico e o faz sem enfoque em atingir retorno financeiro. Para tanto, a agroecologia deve ser 
tratada como um instrumento de direito com propósito de preservação à vida, apoiado sob a 
ótica de um movimento social que visa a extinção do modelo desenvolvimentista alicerçado 
em obtenção de lucros e a prudência ambiental.

Isso posto, urgente se faz que o conceito de Bem Viver que podemos identificar no 
Novo Constitucionalismo Latino-Americano, o qual, além de reconhecer o direito da Pacha 
Mama, também, tenta reconstituir a identidade cultural dos povos originários, valorizando 
seus saberes antigos e estabelecendo um equilíbrio do ser humano com a natureza, motive a 
disseminação da agroecologia, pretendendo buscar o desenvolvimento sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, é possível verificar que o Novo Constitucionalismo Latino-Americano 
se consolidou como uma forma de tentativa de resgaste à toda estrutura cultural, social, 
política e ambiental dos países da América Latina antes do processo de colonização. É um 
ato de revolta à toda herança colonial ainda presente no continente nos dias atuais, a todo um 
histórico de opressão e apagamento que ocasionou em um desenvolvimento que despreza 
quase completamente as características do povo e território latino-americano.

Pautado principalmente nos ideais de Bem Viver, reconhecimento da natureza como 
sujeito de direitos e plurinacionalidade, o Novo Constitucionalismo Latino-Americano é uma 
ferramenta jurídica que visa possibilitar a construção de uma América Latina focada em suas 
próprias características, que busque construir e desempenhar formas de desenvolvimento 
coerentes com as peculiaridades do continente.
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Nesse viés, a agroecologia se mostrou um movimento e modelo de produção in-
trinsecamente conectado às ideias trazidas pelo Novo Constitucionalismo Latino-America-
no, considerando que, de uma forma prática, efetiva a construção de um desenvolvimento 
adjacente do campo ambiental e social, além do econômico, rompendo com o modelo de 
desenvolvimento hegemônico europeu.

Através de práticas como fortalecimento do mercado interno, preservação da diver-
sidade cultural, estabilidade biológica, segurança alimentar, inclusão social, fortalecimento 
da agricultura familiar e redução da desigualdade, a agroecologia possui potencial para, de 
maneira eficaz, promover o resgate à identidade socioambiental da América Latina idealizado 
pelo Novo Constitucionalismo Latino-Americano.

Assim, as reflexões críticas trazidas pela investigação realizada, com o intuito de 
sanar a problemática que oportunizou a presente pesquisa, demonstram que a agroecologia 
é o movimento e modelo de produção ideal a ser adotado no Brasil.

Ao adotar a agroecologia como modelo de produção, o Brasil estaria retomando a 
identidade latino-americana, ou seja, um Estado voltado para o olhar interno, para os desejos 
e necessidades de seu próprio povo, e atuando com o devido respeito perante sua terra. A 
consolidação da agroecologia através das premissas principais levantadas pelo Novo Constitu-
cionalismo Latino-Americano impactaria na construção de um país cujo objetivo é buscar mais 
do que um mero desenvolvimento econômico, mas um desenvolvimento socioambiental que 
respeite as suas particularidades, com uma agricultura voltada para a preservação da terra, e 
não mais controlado por diretrizes que não correspondem à essência latino-americana.

REFERÊNCIAS 

ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 4. ed. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS, 2004. Disponível em: https://arca.furg.br/images/stories/producao/agroecologia_
short_port.pdf. Acesso em: 07 abr. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 
Federal: Centro Gráfico, 1988.

DOS SANTOS, L. C. et al. Agroecologia: saberes e práticas locais como componentes do Bem Viver. 
RELACult - Revista Latino-Americana De Estudos Em Cultura E Sociedade, v. 3, ed. Especial, artigo 
n. 578, 2017. Disponível em: https://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/578. Acesso 
em: 10 abr. 2021.

ESCOBAR, Arturo. Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. 
Medellín: Ediciones Unaula, 2014.

EQUADOR. Constituição (2008). Constituição da República do Equador: promulgada em 28 de setembro 
de 2008. Disponível em: https://biblioteca.espe.edu.ecupload/2008.pdf. Acesso em: 08 mar. 2021. 

IRIGARAY, M. C.; MARTINS, E. J.; RITTER, G. S. Agronegócio versus agroecologia: inovações na 
produção agrícola com olhares desde e para a américa latina. In: 5º Fórum Internacional EcoInovar, 
2016, Santa Maria RS. 5º Fórum Internacional EcoInovar v. 5 (2016). Santa Maria RS: UFSM, 2016. v. 
5. p. 1-13. Disponível em: http://ecoinovar.com.br/cd2016/arquivos/artigos/ECO1367.pdf. Acesso em: 
08 mar. 2021. 



Evilhane Jum Martins | Mariana Canals de Oliveira | Mariana Cruz de Lemos | Natália Ongaratto da Rosa346

LEONEL JÚNIOR, Gladstone. Elementos iniciais de um direito à agroecologia. In: SOUZA, Murilo 
Mendonça Oliveira de. FOLGADO, Cleber Adriano Rodrigues.Agrotóxicos e agroecologia: enfrentamentos 
científicos, jurídicos, políticos e socioambientais. Anápolis: UEG, 2019a.

LEONEL JÚNIOR, Gladstone. La constitucionalidad del derecho a la agroecología como propulsor de los 
derechos humanos. RDUno, Revista do Programa de Pós- Graduação em Direito da Unochapecó, v. 
2, n. 3, 2019b. Universidade Comunitária da Região de Chapecó. Disponível em: http://portal.amelica.
org/ameli/jatsRepo/296/2961245009/html/index.html. Acesso em: 07 abr. 2021.

MARTINS, E. J.; TYBUSCH, J. S.; RITTER, G. S. AS AMARRAS DO NEOCONSTITUCIONALISMO E AS 
PERSPECTIVAS DO NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINO-AMERICANO: elementos paradigmáticos 
para a efetivação dos direitos humanos dos povos da América do Sul. Revista de Direito Brasileira, 
v. 17, p. 90-107, 2017. Disponível em: https://www.indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/3175. 
Acesso em: 04 mar. 2021. 

MARTINS, E. J.A encruzilhada sul-americana na economia dos agrotóxicos: o cenário geopolítico 
ambiental e as implicações no tratamento jurídico e ecológico. 1. ed. Ijuí: Unijuí, 2018. v. 1. p. 192.

MENESES, Maria Paula; SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Prefácio. In: SANTOS, Boaventura de 
Sousa; Meneses Maria Paula(org.). Epistemologias do sul. Coimbra: Edições Almedina SA., 2009. p. 
07-09. Disponível em: http://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/epistemologias_do_sul_
boaventura.pdf. Acesso em: 03 mar. 2021. 

PETERSEN, Paulo Frederico. WEID, Jean Marc Von Der. FERNANDES, Gabriel Bianconi. Agroecologia: 
reconciliando agricultura e natureza. In: SOUZA, Murilo Mendonça Oliveira de. FOLGADO, Cleber 
Adriano Rodrigues. Agrotóxicos e agroecologia: enfrentamentos científicos, jurídicos, políticos e 
socioambientais. Anápolis: UEG, 2019.

QUIJANO, Anibal. Colonialidade do Poder e Classificação Social. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; 
Meneses Maria Paula(org.). Epistemologias do sul. Coimbra: Edições Almedina SA., 2009. p. 73-
118. Disponível em: http://professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/epistemologias_do_sul_
boaventura.pdf. Acesso em: 03 mar. 2021. 

RITTER, G. S.; MARTINS, E. J.; GREGORI, I. C. S. O Novo Constitucionalismo Latinoamericano e 
Saberes Tradicionais: Digressões Desde a Plunacionalidade para Novas Perspectivas de Salvaguarda 
dos Direitos Humanos Intergeracionais. Revista Direito UFMS, v. 1, p. 121-137, 2016. Disponível em: 
https://periodicos.ufms.br/index.php/revdir/article/view/2278. Acesso em: 05 mar. 2021. 

SAAVEDRA, Fernando Estenssoro. Historia del debate ambiental en la politica mundial 1945-1992: 
La Perspectiva Latinoamericana. 1. ed. Santiago: Instituto de Estudios Avanzados, 2014.

SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Um Ocidente Não-Ocidentalista?: a filosofia à venda, a douta 
ignorância e a aposta de Pascal. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; Meneses Maria Paula(org.). 
Epistemologias do sul. Coimbra: Edições Almedina SA., 2009. p. 07-09. Disponível em: http://
professor.ufop.br/sites/default/files/tatiana/files/epistemologias_do_sul_boaventura.pdf. Acesso em: 
06 mar. 2021. 



FALHA METABÓLICA LATINO-AMERICANA 
E A REFORMA AGRÁRIA: O IMPERATIVO 

ECOSSOCIALISTA SOBRE A QUESTÃO 
AGRÁRIA

LATIN AMERICAN METABOLIC RIFT AND 
AGRARIAN REFORM: THE ECOSOCIALIST 

IMPERATIVE ON THE AGRICULTURAL ISSUE

Bruno de Oliveira Cruz1

Gustavo de Oliveira Correa2

RESUMO
O presente artigo tem a finalidade primordial de investigar como se estrutura a falha metabólica 
latino-americana sob a ótica metodológica do marxismo, visando evidenciar a importância de 
uma reforma agrária para uma reconexão entre ser-natureza. Evidencia-se como o agronegócio 
mercantiliza a terra e submete as riquezas nacionais aos almejos capitais das economias centrais, 
provocando desastres ambientais. O artigo parte de uma revisão bibliográfica do ecossocialismo, 
identificando a centralidade da dimensão ecológica na obra de Marx, bem como afunilando analiti-
camente o exame à realidade do sul global, procurando enxergar as peculiaridades do capitalismo 
que se desenha pelas ingerências da divisão internacional do trabalho. Tendo em vista a impor-
tância do latifúndio para a reprodução de um capitalismo dependente, o presente trabalho coloca 
a reforma agrária sob uma ótica revolucionária, que enfrente a espoliação da terra, denunciando 
a inefetividade e a indiferença do Estado e do direito quanto às demandas das classes despossuí-
das, bem como colocando a reforma agrária como necessária à reconexão metabólica e, conse-
quentemente, à sobrevivência da humanidade, frente aos prejuízos ambientais que o agronegócio 
gera na realidade natural. 

Palavras-chave: falha metabólica; reforma agrária; ecossocialismo; américa latina.

ABSTRACT
This article has the primary purpose of investigating how latin american metabolic rift is structu-
red from the methodological perspective of marxism, to highlight the importance of an agrarian 
reform for a reconnection between being-nature. It is evidenced how agribusiness commerciali-
zes land and submits national wealth to the capital objectives of central economies, causing en-
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vironmental disasters. The article starts from a bibliographic review of eco-socialism, identifying 
the centrality of the ecological dimension in Marx’s work, as well as analytically narrowing the 
examination to the reality of the global south, seeking to see the peculiarities of capitalism that is 
drawn by the interference of the international division of labor. Bearing in mind the importance of 
the latifundium for the reproduction of a dependent capitalism, the present work places the agra-
rian reform under a revolutionary perspective, which faces the plundering of the land, denouncing 
the ineffectiveness and indifference of the State and the law regarding the demands of the classes 
dispossessed, as well as placing agrarian reform as necessary for the metabolic reconnection 
and, consequently, for the survival of humanity, in the face of the environmental damage that 
agribusiness generates in the natural reality.

Keyword: metabolic rift; agrarian reform; ecosocialism; latin america.

INTRODUÇÃO

A iminência do colapso climático, aliado ao fracasso sistemático das tentativas de 
diminuição do impacto ambiental - como acordos e tratados internacionais de redução de 
emissão de gases do efeito estufa - criaram uma necessidade emergencial de adaptação dos 
movimentos ecológicos e socialistas no final do século XX. Isso fez com que os anos 90 
fosse o início de uma profunda virada ecológica em uma parcela significativa do pensamento 
marxista no Brasil e no mundo. 

Nesse contexto surge o ecossocialismo, uma tentativa de unir as preocupações his-
tóricas dos movimentos ecológicos e do socialismo na busca por uma sociedade de trocas 
materiais equivalentes e necessidades atendidas sem a mercadorização do ser humano e 
da natureza. Para esse trabalho ressalta-se a importância dos estudos da ecologia na obra 
marxiana, no qual a falha metabólica ganha papel central, na gênese do próprio capitalismo 
e no entendimento da teoria do valor-trabalho.

A fim de uma compreensão profunda da realidade e do desenvolvimento do capita-
lismo brasileiro, o latifúndio aparece como estruturante e asseverador do modo de produção 
capitalista, tanto economicamente quanto politicamente. Ao mesmo tempo, há uma dimi-
nuição das discussões acerca da reforma agrária na academia e nos movimentos políticos 
urbanos, cada vez mais se afastando dos movimentos camponeses. 

Com o intuito de uma defesa da reforma agrária a partir de um ponto de vista ecos-
socialista, expõe-se a relação do agronegócio com a destruição ambiental e exploração do 
trabalho como intrínseca ao sistema capitalista e ao fluxo de capitais ocasionado pelo im-
perialismo ecológico. A falha metabólica, tanto na separação campo-cidade quanto a nível 
internacional, é desastrosa para a classe trabalhadora e para a natureza, ambos alienados de 
seu próprio sistema de trocas materiais que permitiria uma sobrevivência da espécie e das 
relações de produção baseadas nos valores de uso.

A falha metabólica produto do imperialismo ecológico toma formas específicas no 
Brasil, explicitando a urgência de uma reforma agrária no país. Assim, por meio de uma 
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revisão bibliográfica de autoras e autores ecossocialistas, bem como de pensadoras do mar-
xismo latino-americano, pretende-se uma análise de totalidade, em que se torna necessário a 
conexão das lutas urbanas e camponesas, de forma internacional e abarcando as necessida-
des históricas da conjuntura atual, especialmente relacionadas com a emergência climática.

1 FALHA METABÓLICA E O ECOSSOCIALISMO

A proposta de investigação do presente artigo vincula a concepção de falha metabólica, 
enquanto um exame de totalidade integrado ao método marxista, sob o enfoque ecossocialista. 
Ressalta-se essa relação com a finalidade de obstar de algumas perspectivas ambientalistas 
que se utilizam da falha metabólica de maneira apartada do método e tradição marxista.

A concepção do ecossocialismo espelha “uma corrente de pensamento e de ação 
ecológica que faz suas as aquisições fundamentais do marxismo - ao mesmo tempo que se 
livra das suas escórias produtivistas.” (LOWY, 2014, p.44). O ecossocialismo exige um olhar 
atento às preocupações históricas do movimento comunista relacionados à exploração do 
trabalho, bem como as inquietações ecológicas que se alastram desde os conservacionistas 
do século XIX até as teorias verdes do final do século XX, almejando superá-las.

Os anos 1990 e 2000 foram períodos de grandes descobertas acerca da obra mar-
xiana, especialmente no que se refere a dimensão ecológica em Marx. Neste sentido, a falha 
metabólica ocupa um papel crucial no entendimento do conjunto global da obra de Marx e, 
fundamentalmente, na relação entre a exploração do trabalho humano no capitalismo com a 
exploração da natureza.

A preocupação de Marx com a ecologia, enquanto uma dimensão investigativa sa-
lutar do capitalismo, tem como um de seus elementos constitutivos o plano de um fundo do 
contexto histórico do século XIX. Marx viveu um período denominado convencionalmente de 
segunda revolução agrícola (1830-1880), cujas principais características estão relacionadas 
ao progresso científico da Química Agrícola desenvolvida por Justus von Liebig, a exemplo 
das técnicas de controle químico do solo, do grande crescimento da indústria dos fertilizan-
tes e da exploração das fontes naturais, especialmente o Guano (FOSTER, 2005, p. 219).

A conjuntura da revolução agrícola teve forte impacto nas discussões da econo-
mia política e da relação da sociedade com a natureza. Paralelo ao conhecimento científico 
próspero a respeito do uso do solo, adveio a confirmação de que o método empregado pela 
sociedade capitalista estava gerando impactos permanentes na vida material e imaterial da 
sociedade contemporânea.

A teoria valor-trabalho de Marx desenvolvida sistematicamente no primeiro volume 
do Capital expõe de antemão que a mercadoria possui uma dupla acepção: como valor de 
troca e como valor de uso. O valor de uso é intrínseco ao objeto, refere-se à existência mate-
rial: o caráter natural da coisa. Quase que poeticamente, Marx (2017, p. 125) assenta que “o 
trabalho não é a única fonte dos valores de uso que ele produz, a única fonte da riqueza ma-
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terial. Como diz William Petty: o trabalho é o pai, e a terra é a mãe da riqueza material.” Não 
é insólito observar críticas errôneas a respeito da teoria do valor marxiana, atribuindo-lhe um 
foco exclusivo no trabalho humano, quando na verdade ela nasce da crítica ao valor trabalho 
apresentado pelos clássicos antes dele, especialmente David Ricardo e Adam Smith, mas vai 
além, incorporando o valor de uso proveniente da natureza nessa análise.

Para o ecossocialismo é crucial a aproximação do trabalho humano com a natureza. 
A própria definição de trabalho para Marx desdobra-se em uma relação dialética com a natu-
reza, como observado nos manuscritos econômico-filosóficos (1861-1863), “o trabalho real 
é a apropriação da natureza para satisfação das necessidades humanas, a atividade através 
da qual o metabolismo entre o homem e a natureza é mediado.” (MARX apud FOSTER, 2005, 
p. 222).  Portanto, para Marx, o trabalho real, não alienado, é a modificação da natureza por 
parte do ser humano, em relação metabólica e dialética.

Reforça-se que a definição sobre trabalho não tem características antropocêntricas 
ou prometeicas. Desde os estudos iniciais sobre Epicuro - filósofo grego progenitor de uma 
tradição imensa e milenar de discussões acerca do materialismo - Marx já tinha a compreensão 
de que o próprio ser humano e, portanto, o seu trabalho, fazem parte do conjunto da natureza:

a universalidade do homem aparece precisamente na universalidade que faz da natu-
reza inteira o seu corpo inorgânico, tanto na medida em que ela é 1) um meio de vida 
imediato, quanto na medida em que ela é o objeto/matéria e o instrumento de sua ati-
vidade vital. A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto 
ela mesma não é corpo humano. O homem vive da natureza significa: a natureza é o 
seu corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que 
a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza não tem outro 
sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é 
uma parte da natureza (MARX, 2010, p. 84).

A partir do excerto acima, entende-se a relação profunda que a obra marxiana co-
loca entre a natureza e o sujeito humano. Durante centenas de milhares de anos os seres 
humanos viveram com um relativo equilíbrio com a natureza, as sociedades mais espalhadas 
e sempre ligadas com as práticas agrícolas permitiam uma relação de coleta e entrega de 
nutrientes e energia. No século XIX observou-se, com o advento da química agrícola, uma 
realidade distinta que merece atenção: o capitalismo já era capaz de destruir a produtividade 
do solo, de tirar características naturais da terra e de explorar massivamente a natureza.

Com o desenvolvimento de novas forças produtivas na atividade agrícola capazes de 
garantir uma produtividade semelhante com 10 ou até 100 vezes menos trabalhadores, os 
aristocratas realizaram o processo chamado de “cercamento” no qual grandes populações 
camponesas eram expulsas de suas terras, dando lugar a rebanhos de carneiros. Poste-
riormente, essas terras foram utilizadas para os mais variados interesses econômicos dos 
latifundiários e com eles nasceu o capitalismo agrícola. (FOSTER, 2005, pg. 238-240).
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As massas camponesas, sem direito à terra, esta da qual provia as suas subsistên-
cias, são obrigadas a migrar para as cidades. O grande número de pessoas desempregadas 
criou um enorme exército de reserva, o que impulsionou, principalmente na Inglaterra, o 
grande salto de produtividade e expansão capitalista no início do século XIX. Esses movimen-
tos são a causa e o emergir do próprio sistema capitalista: dissolvendo todas as formas em 
que o trabalhador é proprietário (MARX, 2011, p. 408).

Esses trabalhadores não mais se relacionam diretamente com a natureza para satis-
fazer as suas próprias necessidades, pois vendem suas próprias potencialidades em forma 
de força de trabalho, alienando-se. Com o tempo cada vez mais pessoas concentram-se nas 
cidades, afastadas do campo e da produção de alimentos. A sociedade não mais devolve de 
maneira natural os nutrientes necessários à sobrevida da terra, como o esterco. Além disso, 
as cidades ficam poluídas com a quantidade de excrementos acumulados e sem um fim que 
não seja valetas, provocando doenças e contaminando rios e mares. 

A irracionalidade capitalista, nascida da necessidade intrínseca ao sistema de acu-
mulação de riquezas e de expansão da produção (BARRETO, 2018, p. 133-135), gera um 
enorme desequilíbrio tanto no trabalho humano (alienando-o), quanto na exploração da natu-
reza. Compreende-se que a quebra no sistema de trocas materiais, ocasionada pela separa-
ção do trabalhador dos elementos naturais que provém os nutrientes necessários para a vida, 
altera a interação ser humano-natureza por meio do trabalho. Essa relação deficitária impede 
a manutenção do trabalho com a natureza, - como no caso de um solo tornado infértil - e 
essa impossibilidade de manutenção de trocas materiais por meio de um metabolismo social 
é denominada pela tradição marxista de falha metabólica.

O “metabolismo” a qual Marx se refere, que pode ser considerado como um sistema 
socioecológico, seria regulado por “leis naturais” provenientes do equilíbrio químico e físico 
dessas permutas, mas também por leis sociais, por normas das instituições que orientam 
a divisão do trabalho e a repartição da riqueza (HAYWARD apud FOSTER, 2005, p. 224). Ao 
transformar os camponeses em trabalhadores assalariados, essa relação humano-natureza 
torna-se intermediada pelos donos dos meios de produção. E nesse processo, a falha emer-
ge como uma contradição intrínseca ao modo de produzir a vida no capitalismo. Como um 
sistema de troca de mercadorias – duplamente qualificada pelo valor de troca e valor de uso 
- a própria natureza é refém nas necessidades econômicas do capitalismo:

A natureza, que contribuía para a produção dos valores de uso, era uma fonte de 
riqueza tanto quanto o trabalho - muito embora a sua contribuição à riqueza fosse 
negligenciada pelo sistema. Na verdade, o próprio trabalho era em última instância re-
dutível a tais propriedades naturais (...). A ‘criação de valor’ é a transposição da força 
do trabalho para o trabalho. Em si, a força do trabalho é, acima de tudo, o material da 
natureza transformado num organismo humano (FOSTER, 2005, p. 235).
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Os ecossocialistas utilizam-se do entendimento da falha metabólica para a sinteti-
zação de duas premissas cruciais para a defesa de uma luta radical contra o capitalismo: a 
necessidade do capitalismo de expandir ilimitadamente, atentando contra os recursos natu-
rais ao instrumentalizá-los às finalidades do Capital e a consequente ameaça à sobrevivência 
humana. (LOWY, 2014, p.46).

Expressa-se com nitidez nos países de capitalismo periférico, a exemplo das nações 
latino-americanas, a crescente concentração de terra e destruição de florestas para a imple-
mentação do agronegócio, a incompatibilidade entre os desejos mercantis e a sobrevivência 
humana. Esse sistema tem conexão direta com a contradição intrínseca entre racionalidade 
ilimitada do mercado com a racionalidade ecológica, isto é, entre a fórmula imediata de 
perdas e lucros e a temporalidade de longa duração dos ciclos naturais (LOWY, 2014, p. 46).

O ecossocialismo busca um sistema que seja possível uma reconexão metabólica do 
ser humano com a natureza, a partir do trabalho não alienado e de trocas materiais harmôni-
cas com a realidade material. Essa racionalidade metodológica é pertinente para a realidade 
brasileira, na medida em que grande parte das atividades econômicas e das “riquezas” das 
classes dominantes são provenientes da apropriação violenta da terra, legitimada pelo Direito, 
em benefício do latifúndio, de maneira que tanto os trabalhadores quanto a natureza transferem 
valor de uso para os países ricos, conjectura essa denominada de imperialismo ecológico:

Lucros extra-elevados derivados das rendas imperialistas, drenados a partir da perife-
ria ou do Sul global no processo de produção de mercadorias primárias, como Samir 
Amin demonstrou, assumem historicamente duas formas: (1) transferências de valor 
de troca, e (2) transferências de valor de uso. Estas últimas podem ser vistas como 
um processo de imperialismo ecológico, por meio do qual a extração de recursos tem 
frequentemente devastado os países pobres, que têm sido confrontados com a expro-
priação (apropriação sem equivalente ou reciprocidade) dos “dons gratuitos da Natureza 
ao capital” que se encontram nos seus territórios, juntamente com os custos ecológicos 
da sua extração (FOSTER; HOLLEMAN; CLARK, 2019, n. p.).

A maior capacidade de destruição ambiental e intensificação do processo de retirada 
da população de sua relação com a terra, prevista por Marx e Engels (FOSTER, 2005, 232), 
não poderia tomar uma dimensão sequer próxima da realidade enfrentada hodiernamente. 
A relação dos latifúndios com o poder econômico e político conclui na América Latina um 
capitalismo com características particulares, cujas singularidades tornam a falha metabólica 
dos países periféricos igualmente peculiar. 

2 FALHA METABÓLICA NA AMÉRICA LATINA

Para um entendimento aprofundado de como a falha metabólica afeta o Brasil e suas 
ligações com a grande propriedade rural, deve-se, primeiramente, debruçar-se sobre a posi-
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ção da América Latina no próprio sistema capitalista. Desde o início do século XX já existiam 
formulações marxistas a respeito da relação internacional entre os países capitalistas cen-
trais e não-centrais, a exemplo de Rosa de Luxemburgo na obra “A acumulação do capital: 
estudo sobre a interpretação econômica do imperialismo” e Lênin na obra “O imperialismo: 
fase superior do capitalismo.”. Contudo, a formulação maiormente criteriosa do problema 
latino-americano a respeito da estrutura de dominação colonial foi realizada pelo marxista 
peruano José Carlos Mariátegui, na década de 1920.

Mariátegui, dentre suas inúmeras contribuições, traz dois argumentos centrais para 
o pensamento latino-americano: I - o capitalismo desenvolvido no continente é necessa-
riamente agrário, herança da dominação colonial e da espoliação de enormes fatias para 
pouquíssimos proprietários, realizada com muito derramamento de sangue indígena (MA-
RIÁTEGUI, 1982, pg. 75-110); e II - há a necessidade de um socialismo latino-americano 
que não seja “decalque nem cópia”, mas sim “deve ser criação heroica. Temos que dar vida, 
com nossa própria realidade, em nossa própria linguagem, ao socialismo indo-americano” 
(MARIÁTEGUI, 2020, p. 44).

Esse olhar que desfoca para observar claramente a realidade periférica no mundo 
põe em questionamento a visão eurocêntrica e etapista de um desenvolvimento natural do 
capitalismo, no qual ocorreria uma necessária revolução burguesa, processo de industriali-
zação e proletarização da enorme parcela da população com emprego assalariado nas cida-
des. Como argumenta Florestan Fernandes (1972, p. 35), as relações existentes em período 
pregresso ao capitalismo não somem com o seu advento, pelo contrário, o desenvolvimento 
capitalista se dá pelas relações já existentes. Da mesma forma que Marx pensou o capita-
lismo europeu a partir do cercamento das terras comuns e da formação de um exército de 
reserva nas cidades, o marxismo latino-americano precisa pensar o capitalismo em sua 
modalidade dependente, que torna imprescindível o exame de determinadas concretudes: do 
latifúndio, do genocídio indígena, da escravização e do colonialismo.

A fim de sanar a necessidade de uma formulação teórica específica para a posição 
da América Latina no capitalismo globalizado, a ideia de desenvolvimento em Alberto Acosta 
se torna fundamental, enquanto parâmetro mundial de comparação entre o que é positivo e o 
que é negativo para a economia de um país em relação aos outros. Acosta (2016, p. 51-62) 
argumenta que após o término da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos 
Harry Truman, baseado na ideia de que existem “países subdesenvolvidos”, lança uma doutrina 
que moldará grande parte dos acordos bilaterais e multipolares nas décadas subsequentes: 
os povos “desenvolvidos” - com ênfase nos EUA - utilizarão as ferramentas político-econô-
mica-empresariais para ampliar a capacidade de produção e riqueza, o que, de acordo com a 
iniciativa, permitiria esses países ascender de sua posição de subdesenvolvimento.

Essa noção de progresso nacional teve repercussões e orientações basilares para 
o capitalismo latino-americano: o desenvolvimento a partir da grande propriedade agrária 
e uma política macroeconômica internacional, a partir de meados do século XX, para que 
se atingisse um desenvolvimento marcado por características de mercado, como o cresci-
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mento do Produto Interno Bruto (PIB). No contexto brasileiro, essa relação gera um fator de 
dependência especialmente vantajoso para os setores do agronegócio, como Ilena Felipe 
Barros (2018, p. 179) expõe no seguinte trecho:

Sob a hegemonia do capital financeiro, as empresas transnacionais concentraram o 
controle da produção e do comércio de produtos agrícolas, principalmente a agroin-
dústria de soja, milho, cana-de-açúcar e laticínios e o monocultivo de eucalipto para 
celulose e carvão (siderurgia). Esse controle favoreceu o aumento dos preços dos 
produtos agrícolas e dos insumos em âmbito mundial, obtendo lucros extraordinários 
e, consequentemente, gerando a falência de pequenos e médios produtores locais 
que não conseguem produzir no mesmo padrão imposto pelas empresas capitalistas.

O próprio sistema que, por incentivos estatais e privados, facilita a rentabilidade do 
agronegócio também aumenta o valor das commodities e a própria acumulação de terra, 
“momento que o capital aplicado à terra proporciona a acumulação desse mesmo capital, 
tendo a renda da terra como elemento fundante para sua reprodução” (BARROS, 2018, p. 
182), fechando o ciclo da dependência econômica do capitalismo agrário brasileiro. Ciclo no 
qual os latifundiários se beneficiam de um processo de exploração da natureza e da força de 
trabalho, importando tecnologias e insumos, “os capitalistas internacionais se beneficiam e 
aumentam seus lucros com as exportações. O Brasil tem um lugar privilegiado no mundo 
capitalizado.” (BARROS, 2018, p. 182). Esse processo torna possível que os proprietários 
dos meios de produção a nível nacional e internacional acumulem capitais. 

A dependência dos grandes latifundiários em relação ao capital internacional financeiro 
tem um estreito vínculo com a falha metabólica. Como aponta Luiz Marques (2015, p. 135), 
apenas 1% da degradação do solo a nível global é causada pela indústria, os outros 99% - so-
mando sobrepastoreio (35%), atividade agrícola direta (27%), sobreuso da vegetação (7%) e 
desmatamento (30%) - tem relação direta com o agronegócio, dado que a prática comum de 
expansão da fronteira agrícola é o desmatamento e a retirada de madeira, bem como o avanço 
da fronteira agrícola com gado para que possa ser povoado e, posteriormente, ocorrer a fixação 
das culturas mais comuns da exportação brasileira: soja, milho ou cana de açúcar.

A majoritária escolha dessas culturas para a produção tem fundamento no fato de 
deterem interesse econômico exterior ao mercado interno, da produção que se torna alimen-
to, e, portanto, passível de ser excedente produtivo para a exportação. A título de exemplo, 
entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020 foram exportadas mais de 100 
milhões de toneladas de soja. Esse modelo certamente é insustentável:

A ilusão de que se pode indefinidamente maximizar a produtividade e a rentabilidade 
agrícolas pela monocultura, uso sistemático de pesticidas e fertilizantes industriais 
e pela transformação dos alimentos em commodities está conduzindo a um círculo 
vicioso de diminuição da diversidade microbiana dos solos e a seu consequente em-
pobrecimento (MARQUES, 2015, p. 140).
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A manutenção desse modelo de produção do agronegócio estendido ao longo do 
tempo cria uma divisão internacional da destruição climática: a falha metabólica com dimen-
sões globais que Marx previa toma proporções inimagináveis. A distância entre ser huma-
no-natureza não se estrutura apenas na separação campo-cidade ou na produção de alguns 
produtos vindos dos países coloniais, pois vige, contemporaneamente, a realidade de que 
a alimentação majoritária dos países ricos é suportada por países como o Brasil, além da 
evasão dos minérios necessários para a indústria, que acarreta exploração da natureza e 
do trabalho humano. O imperialismo começa a se caracterizar também pela acumulação de 
reservas de valores de uso na natureza.

Os teóricos marxistas com preocupação ecológica perceberam, de início, a impor-
tância do Antropoceno para o marxismo. O entendimento de que, hoje, a sociedade humana 
é a maior força de transformação geológica (FOSTER, 2015, p. 90) foi crucial para formar o 
pensamento ecossocialista. O capital, necessitando da expansão e acumulação ilimitada, é 
incompatível com um mundo que não tenha uma brutal desigualdade ambiental.

Os fatores apresentados globalmente de acumulação ilimitada e da apropriação do 
valor de uso dos países periféricos por parte dos países do norte global, alinhado ao en-
tendimento da proporção desses impactos, estrutura e reproduz o imperialismo ecológico. 
Além do fluxo frequente de valor de uso da natureza, também relega aos países periféricos a 
impossibilidade de expansão industrial, especialmente pela emissão de carbono - haja visto 
que já se liberou mais de 60% do que poderia ser emitido no século -, como também mantém 
um tipo de exploração no qual os mais atingidos não são os maiores causadores, visto que o 
aquecimento global tem maiores repercussões nos países das zonas intertropicais (FOSTER; 
HOLLEMAN; CLARK, 2019, n. p.).

Além do empobrecimento do solo, a falha metabólica a nível internacional também 
contribui para o fenômeno do imperialismo da água (FOSTER; HOLLEMAN; CLARK, 2019, n. 
p.), uma vez que o agronegócio é responsável pelo gasto de cerca de 70% da água potável 
do Brasil, isso sem contar o potencial destrutivo dos agrotóxicos. Essa água exportada não 
volta para o sistema de trocas materiais de onde foi produzida, retornará a dezenas milhares 
de quilômetros de sua origem.

O latifúndio é parte integrante do capitalismo brasileiro e tem profunda relação com o 
sistema escravista colonial. A grande propriedade possui uma relação dependente do capital 
financeiro internacional, cujo excedente de produção nunca se torna investimento em tec-
nologia e produção de alto valor agregado nacional. A produção do agronegócio, seguindo 
a necessária expansão e acumulação capitalista, favorece o acúmulo crescente de terras na 
mão desses proprietários. Esse modelo é necessariamente empobrecedor do solo, já que 
é baseado na monocultura, na maior produtividade possível e na não sazonalidade. Tudo 
que é produzido é enviado para o exterior. A falha metabólica capitalista a nível global cria a 
necessária vigência do latifúndio, do empobrecimento do solo e da exploração de trabalho 
humano. Essa relação é o imperialismo ecológico que se observa no Antropoceno dentro da 
divisão internacional do trabalho e dos impactos causados à natureza.
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3 A REFORMA AGRÁRIA COMO RECONEXÃO METABÓ-
LICA 

Não é novidade alguma que a América Latina como um todo tenha sido palco de di-
versas acepções sobre uma necessária e inevitável reforma agrária. Esta, no contexto brasi-
leiro, teve diversas narrativas por diversos interlocutores, tanto aqueles que a pressupunham 
como uma necessidade para a revolução burguesa de fato se desdobrar, quanto aqueles que 
a enxergavam como um imperativo político de enfrentamento à espoliação das populações 
rurais e indígenas decorrentes da colonização moderna. Ou, simplesmente, aqueles que 
não a admitiam de maneira alguma, sendo esta a narrativa que imperou na sociedade civil e 
política, o que justifica a crescente concentração de terra no Brasil.

Não existe uma fórmula unívoca para se definir a expressão reforma agrária. Como 
dito anteriormente, ela pode se justificar por diversas razões. E mesmo sob uma perspectiva 
revolucionária, a reforma agrária também pode ter concepções distintas. Se defende neste 
trabalho uma acepção de reforma agrária que é, em primeiro lugar, obtida sob o enfoque do 
necessário enfrentamento da falha metabólica e, em segundo lugar, nas circunscrições das 
demandas das classes rurais despossuídas.

Realizar uma digressão conceitual da reforma agrária não é mero formalismo teórico, 
até porque sabe-se que a noção de reforma agrária foi institucionaliza no Brasil no século XX 
e provocou muitas esperanças em torno de um possível enfrentamento do latifúndio pelos 
mecanismos do Estado e, consequentemente, do Direito. Intelectuais agraristas costumam 
consagrar a evolução do direito à propriedade na aversão ao absolutismo proprietário pela 
concepção da função social da propriedade. 

Essa compreensão que é eminentemente decorrente das relações jurídicas não deixa 
de ter sua importância, mas tampouco tranquiliza a questão agrária no Brasil ou flexibiliza as 
preocupações em torno da falha metabólica. 

A exemplo da Constituição Federal de 1988, consagrou-se que a propriedade rural 
deveria cumprir sua função social, devendo demonstrar concretamente que realiza os se-
guintes requisitos: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos 
naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das disposições que re-
gulam as relações de trabalho; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 
dos trabalhadores. Apesar dessa orientação louvável, o Constituinte não enfrentou um dos 
maiores percalços para uma devida reforma agrária: a propriedade produtiva. 

A terra como valor de troca tem sua definição na produtividade que ela angaria para 
satisfazer as demandas do capital. Ou seja, no capitalismo, a produtividade tem um interlo-
cutor assíduo e unívoco: o capital. Produtividade no contexto das economias periféricas é a 
extração do valor de uso da terra para a satisfação das economias centrais. O Brasil e tantos 
outros países vítimas do processo de colonização relegou sua inteira nação à ávida tarefa 
de produzir commodities. Quando a Constituição Federal de 1988 assentou no inciso II, do 
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art. 186, que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a propriedade 
produtiva, acabou protegendo os grandes latifundiários e legitimando a falha metabólica de-
corrente dessa relação homem-natureza que o capitalismo estrutura.

Em outros termos, não existe reforma agrária sem o enfrentamento real da maneira 
como o capitalismo se apropria da terra. Relegar às classes despossuídas terras não produ-
tivas, não é uma reforma agrária que, de fato, procure reconectar o homem à natureza. Por 
isso, a mera distribuição de terras também é insuficiente e não resume o conjunto global das 
reivindicações dos movimentos sociais pela terra. 

Em 1984, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) apresentou um 
programa de reforma agrária no I Encontro do MST realizado em Cascavel, Paraná, que 
fundou o MST como movimento nacional, cuja importância é paradigma para evidenciar o 
que uma plataforma política preocupada com a exploração do trabalho e da natureza. Como 
princípios gerais, o programa estabelecia: 1 – Lutar pela reforma agrária já; 2 – Lutar por uma 
sociedade igualitária, acabando com o capitalismo; 3 – Reforçar a luta dos sem-terra com 
a participação dos trabalhadores rurais, arrendatários, meeiros, assalariados e pequenos 
proprietários; 4 – Que a terra esteja nas mãos de quem nela trabalha, tirando o seu sustento e 
de sua família; 5 – O Movimento dos Sem Terra deve sempre manter sua autonomia política. 
(STEDILE, 2012, p. 178). O documento ainda apresentava os seguintes princípios práticos:

1 – Unir-se na luta pela conquista da terra.

2 – Articular as nossas lutas através de encontros, visitas e trocas de experiências.

3 – Fortalecer o Movimento no nível estadual e nacional.

4 – Sensibilizar a opinião pública para os nossos direitos.

5 – Unir a luta do campo, da cidade e dos irmãos indígenas.

6 – Ampliar o Movimento nos municípios e regiões onde ainda não está organizado.

7 – Buscar apoio das entidades, sindicatos, igrejas e denunciar os que não assumem 
a luta.

8 – Divulgar as lutas e conquistas.

9 – Envolver e pressionar os sindicatos para que assumam, junto conosco, a luta e 
ajudar os novos sindicatos e também derrubar as diretorias pelegas.

10 – O acesso à terra deve ser através da pressão e da luta.

11 – Não queremos terra por crédito fundiário, por BNH rural ou outros projetos e 
fundos de terra, que só desviam as verdadeiras soluções para nossos problemas.

12 – Os que conquistam a terra, trabalhar, cuidar e mostrar que quer a terra para 
trabalho e não para negócio. 

13 – Os que conquistam a terra devem continuar apoiando o Movimento, inclusive 
materialmente.

14 – Em todas as conquistas de terra, deve-se discutir formas alternativas de posse 
e cultivo da terra.
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15 – Somos contra a colonização do Norte e exigimos reassentamento dos sem terra 
nos Estados de origem (STEDILE, 2012, p. 178-179).

Em 1995, foi elaborado uma outra proposta de reforma agrária definida no III En-
contro Nacional do MST, que tinha os seguintes objetivos: a) Garantir trabalho para todos 
os trabalhadores rurais Sem Terra, combinando distribuição da terra com distribuição de 
renda e desenvolvimento cultural; b) Produzir alimentação farta, barata e de qualidade a toda 
a população brasileira, em especial a que vive nas cidades, gerando segurança alimentar 
para toda a sociedade; c) Garantir o bem-estar social e a melhoria das condições de vida de 
forma igualitária para todos os brasileiros. De maneira especial aos trabalhadores e, priori-
tariamente, aos mais pobres; d) Buscar permanentemente a justiça social, a igualdade de 
direitos em todos os aspectos: econômico, político, social, cultural e espiritual; e) Difundir a 
prática dos valores humanistas e socialistas nas relações entre as pessoas, eliminando-se 
as práticas de discriminação racial, religiosa e de gênero; f) Contribuir para criar condições 
objetivas de participação igualitária da mulher na sociedade, garantindo-lhes direitos iguais; 
g) Preservar e recuperar os recursos naturais, como solo, águas, florestas etc., de maneira 
a se ter um desenvolvimento autossustentável; h) Implementar a agroindústria e a indústria 
como o principal meio de se desenvolver o interior do país; i) Gerar emprego para todos os 
que queiram trabalhar na terra (STEDILE, 2012, p. 188).

Esses dois exemplos de programas políticos evidenciam o quanto a reforma agrária 
sob a ótica das classes subalternas é relevante para o enfrentamento dos problemas am-
bientais que a sociedade contemporânea convive. Ao contrário dessa tratativa revolucionária, 
os governos brasileiros vêm metodicamente estruturando mecanismo macroeconômicas fa-
voráveis à expansão do agronegócio, criando laços entre a propriedade fundiária e o capital 
financeiro (BARROS, 2018, p. 180).

Conforme destaca Ilena Felipe Barros (2018, p. 193), o arquétipo de agronegócio 
não tem espaço para a agricultura familiar nem para uma reforma agrária de caráter popular. 
A terra para o agronegócio é vista como coisa suscetível de comercialização, submetendo-a 
à uma relação desigual entre o ser e o natural, distanciando-a da humanidade e hierarqui-
zando as relações e, nisso, autorizando os colapsos ambientais que trilham o caminho de 
destruição da natureza e, consequentemente, da própria humanidade. 

A defesa da reforma agrária é uma questão de sobrevivência e só pode ter sua reali-
zação completa com o combate ao produtivismo capitalista que destrói a terra, não havendo 
outra escolha a não ser uma nova forma de relação com o concreto: uma reconexão meta-
bólica. Essa reconexão tem guarida nas vozes das classes despossuídas latino-americanas 
e inevitavelmente se apruma na luta contra o latifúndio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de uma reforma agrária no Brasil e na América Latina é mais atual do 
que nunca. A reforma agrária que os países da América Latina, em especial o Brasil, neces-
sita, é o extremo oposto do que se observa nos regimes jurídicos recentes, pois enfrenta vai 
além do mero distributivismo, atenta, inclusive, contra a propriedade produtiva e engendra 
uma nova relação entre a humanidade e a terra. É necessário a expropriação profunda e sis-
temática das posses latifundiárias, a “produtividade” capitalista, no contexto do paradigma 
do desenvolvimento, não deve ser uma métrica.

O papel ocupado por grande parte da América Latina nas relações do imperialismo 
ecológico é o de exportador de valor de uso, especialmente, pelas commodities provenientes 
do agronegócio e da mineração. Por isso, um marxismo latino americano que queira dar 
respostas para a dependência política e econômica deve ter um profundo viés ecológico.

A falha metabólica, enquanto gênese do capitalismo, toma forma específica na rea-
lidade brasileira: de um capitalismo nascido do colonialismo, do latifúndio, da escravização 
e do genocídio indígena. Um horizonte estratégico de reconexão metabólica deve, necessa-
riamente, combater as relações de produção e políticas conformistas que estruturam essa 
realidade de espoliação.

Os evidentes e profundos danos ambientais causados pelo agronegócio não podem 
ser combatidos sem uma mudança sistêmica profunda, mas a urgência da questão climática 
exige soluções imediatas. Nesse contexto, a reforma agrária como uma tentativa de maior 
equilíbrio nas trocas materiais entre ser humano e natureza torna-se fundamental, em oposi-
ção ao interesse do capital de manter a acumulação e expansão infinita.
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RESUMO 
Nesse artigo pretendemos abordar a construção da categoria de análise “injustiça socioambien-
tal” como uma ideia força que surge das demandas dos movimentos populares latino-americanos 
a partir de sua dimensão negada de acesso a direitos socioambientais. O socioambientalismo 
brasileiro, como identificamos e conhecemos, surgiu a partir de meados dos anos 80, por meio 
de articulações políticas entre os movimentos sociais e o movimento ambientalista. O conserva-
dorismo verde (dominante à época) passou a ser atravessado pela questão social. O movimento 
ambientalista brasileiro mudou muito no final dos anos 90, a lógica ambientalista essencialmen-
te do conservadorismo verde, passou a ser atravessada pela questão social, marcadamente na 
luta dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, mas também de movimentos 
históricos como trabalhadores sem-terra, atingidos por barragem, pequenos agricultores. Logo, 
a questão ambiental vai se aproximando das questões sociais, mais especificamente do povo, e 
consolida-se a linha do socioambientalismo. Através do levantamento bibliográfico, das experiên-
cias das autoras nos trabalhos de assessoria jurídica popular, e nos debates coletivos do grupo 
de pesquisa foi se conformando essa pesquisa, que tem como ponto de partida essa visão dos 
territórios, associamos ao debate por justiça ambiental, aspectos críticos latinoamericanos para 
conformar uma categoria de análise mais próxima da realidade das lutas populares, na noção de 
“injustiça socioambiental” como aglutinadora da resistência e r-existência das comunidades ao 
avanço das políticas extrativistas e predatórios do capital sobre os territórios em contraponto ao 
termo utilizado mais amplamente da justiça ambiental3.

Palavras-chaves: justiça socioambiental; socioambientalismo; América Latina.

1 Pesquisadora junto ao núcleo EKOA-Direito Socioambiental. Mestranda em Direitos Humanos e 
Democracia na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

2 Pesquisadora junto ao núcleo EKOA-Direito Socioambiental. Doutoranda em Direitos Humanos e 
Democracia na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 

3 Importante destacar que o debate apresentado no texto é reflexo das discussões do núcleo de pesquisa e 
extensão EKOA ao longo dos trabalhos do ano de 2020, e, também, dos debates da disciplina Natureza, 
Territórios e Povos na América Latina, e, portanto, são construções coletivas. 
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ABSTRACT 
In this article we intend to approach the construction of the category of analysis “socio-envi-
ronmental injustice” as an idea force that arises from the demands of Latin American popular 
movements based on their denied dimension of access to socio-environmental rights. Brazi-
lian socio-environmentalism, as we identify and know it, emerged from the mid-1980s through 
political articulations between social movements and the environmental movement. The green 
conservatism (dominant at the time) started to be crossed by the social issue. The Brazilian envi-
ronmental movement changed a lot at the end of the 90’s. The environmentalist logic, essentially 
of green conservatism, started to be crossed by the social question, markedly in the struggle of 
indigenous peoples, quilombolas and traditional communities, but also of historical movements 
such as landless workers, people affected by dams, small farmers. Soon, the environmental issue 
is becoming closer to social issues, more specifically to the people, and the line of socio-envi-
ronmentalism is consolidated. Through a bibliographical survey, the experiences of the authors in 
popular legal assistance work, and in the collective debates of the research group, this research 
was shaped. We associate the debate for environmental justice with critical Latin American as-
pects in order to conform a category of analysis that is closer to the reality of popular struggles, in 
the notion of “socio-environmental injustice” as a unifying factor of the resistance and resistance 
of communities to the advance of extractive policies and predatory capital over territories, in 
counterpoint to the more widely used term of environmental justice.

Keywords: socioenvironmental justice; socioenvironmentalism; Latin América.

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem-se cunhado no campo da crítica ambientalista a utilização do 
termo de “justiça ambiental” para caracterizar a existência de uma desigualdade na distribui-
ção dos impactos e riscos ambientais diretamente conecta a uma distribuição desigual em 
zonas de falta de justiça social, que encontramos em autores como SCHLOSBERG (2007), 
e principalmente no Brasil, ACSELRAD (2009). Em que pese a abertura para uma ressigni-
ficação do espaço público; da crítica ao modelo de desenvolvimento; de uma abordagem 
socioambientalista; da análise do impacto da questão racial, o conceito ainda é marcado 
por expressar uma realidade do Norte Global, já que advindo da observação do movimento 
ambientalista norte-americano. 

Além disso, a categoria de justiça ambiental não parece ser utilizada no campo 
político na construção de narrativas contra hegemônicas por movimentos sociais. Afora 
algumas redes majoritariamente compostas de organizações não governamentais como a 
Rede de Justiça Ambiental, o termo “justiça ambiental” é pouco utilizado no léxico das lutas 
populares. De outro lado, há uma crescente na compreensão da incorporação da dimensão 
socioambiental nas lutas, majoritariamente nas discussões de movimentos populares cen-
trados na luta pela terra e território, as dinâmicas de resistência e construção de r-existências 
são marcadas por uma agenda crítica a partir da negação dos direitos socioambientais. 

Deste modo, nesse artigo nos propomos a aprofundar os avanços críticos na cons-
trução da categoria de justiça ambiental - notadamente a contraposição as narrativas neoli-
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berais de soluções ecológicas - conectado a linhas críticas sobre a justiça de distribuição/
reconhecimento de Nancy Fraser, resgatando a perspectiva de gênero, para a construção de 
uma categoria de análise, geopoliticamente situada na América Latina, e portanto, na cons-
trução de todo um giro-epistemológico anticolonial, que reflita a realidade das demandas 
dos movimentos populares. E ainda a perspectiva de Joan Martinez Alier, especialmente 
em “O Ecologismo dos Pobres”, da qual se apresenta que mulheres e homens comuns 
lutam e resistem para corrigir os estragos provocados na terra, na água e no ar dos seus 
ambientes. Essas lutas inspiram outros a somarem esforços para travar batalhas contra as 
forças que destroem o meio ambiente, a níveis local e global. Assim, partimos da reflexão 
sobre a construção das dinâmicas de resistência e r-existência na América Latina marcando 
o lugar geopolítico da crítica e o terreno das lutas para quais direcionamos essa produção 
de conhecimento. Posteriormente fazemos o contraponto entre os autores que trabalham de 
alguma forma a justiça ambiental, Fraser, Ascerald. E por fim, o esboço da construção cole-
tiva de uma categoria de análise chamada “injustiça socioambiental” como uma ideia força 
aglutinadora e mobilizadora para a luta social.

1 AMÉRICA LATINA E A PRODUÇÃO DE RESISTÊNCIAS

A América Latina não pode ser entendida sem a compreensão da diferença colonial, 
como evoluiu na complexa história espacial do mundo colonial/moderno (MIGNOLO, 2003, 
p. 61). Conforme nos ensinou Aníbal Quijano com o conceito Colonialidade e Enrique Dussel 
com o conceito Transmodernidade, o sistema mundial “moderno” ou a modernidade está 
pensando do “outro extremo”, isto é, a partir de “modernidades coloniais”. Ademais, enten-
der que na América Latina o período colonial não deve ser confundido com “colonialidade”, 
e a construção da maioria dos países latino-americanos não pode ser compreendida sem 
ensejar a colonialidade do poder. Isto porque, modernidade e colonialidade são os dois lados 
do sistema mundial moderno. Importante menção que Mignolo (2003) faz ao artigo de Qui-
jano e Wallerstein em 1992: 

O moderno sistema mundial nasceu no longo século 16. As Américas, como cons-
truto social, nasceram no longo século 16. A criação dessa entidade geossocial, as 
Américas, foi o ato constitutivo do sistema mundial moderno. As Américas não foram 
incorporadas a uma economia capitalista mundial já existente. Não poderia ter havido 
uma economia capitalista mundial sem as Américas (Quijano e Wallerstein, 1992: 549 
apud MIGNOLO, 2003, p. 84).

Portanto, o capitalismo tem nas Américas a sua economia basilar, é através da ex-
pansão geográfica no mundo, os métodos diferentes de controle do trabalho para variadas 
zonas e produtos e um maquinário estatal forte nos estados centrais da economia mundial 
que sustenta o sistema capitalista. É na América Latina que ocorre uma série de eventos 
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particulares onde a localização na colonialidade do poder e na dependência histórica es-
trutural faz com que o que ela foi no passado seja hoje, principalmente o neoliberalismo. 
Por isso, segundo Mignolo (2003, p. 83), a colonialidade do poder sublinha a organização 
geoeconômica do planeta, relacionando conforme ensina Quijano, o capitalismo através da 
colonialidade, ao trabalho e à raça (e não apenas à classe), bem como ao conhecimento. O 
extrativismo das matérias primas nos países subdesenvolvidos é outro elemento que consi-
deramos central, principalmente na condução deste estudo. 

De acordo com Quijano (2005), a América Latina desde o século XIII e XIV como uma 
grande exportadora de matérias primas e recursos aos centros capitalistas, na esteira da 
reprodução da colonialidade do poder (QUIJANO, 2005)4. Com a modernidade/colonialidade 
as relações de poder capitalista se sobrepõem e convivem com diferentes temporalidades, 
fundadas em relações de opressão, preconceito e exploração, organizadas em diferentes 
escalas de poder (PORTO-GONÇALVEZ, 2006). Deste modo a cisão moderna entre homem e 
natureza que consolida a racionalidade hegemônica é enfrentada pela resistência de diversos 
povos nos quais não há a mesma cisão. 

Desde a colonização da América Latina, os territórios são destruídos e saqueados 
pelo extrativismo. Como uma região privilegiada no acesso a recursos naturais, sempre es-
teve marcada pela reconfiguração de ciclos econômicos pela lógica do capital e da expansão 
de fronteiras mercantis. Isso levou a consolidação de profundas contradições: alta taxa de 
lucratividade extraordinária em convivência com taxas elevadas de extrema pobreza. Carac-
terizando, portanto, como uma zona de contínuo sacrifício (SVAMPA, 2019, p.16).

Ao longo de todos os processos de resistência e lutas por emancipação na região, 
a terra e o território sempre foram elementos centrais. A imposição da propriedade privada 
moderna foi à custa de um longo e contínuo processo de violência, expulsão e promoção de 
desencontros. Destes confrontos foram nascendo também “novas territorialidades” nas dinâ-
micas de resistência a permanência ou de r-existência em outras áreas. Assim, os territórios 
também foram se inventando no contraponto à visão dualista moderna/eurocêntrica de território 
(PORTO-GONCALVEZ, 2006). Em geral, essas dinâmicas estão assentadas na compreensão 
da intrínseca relação entre território e a sociedade, mas também entre território e a paisagem 
que o compõem, e, portanto, entre sociedade e natureza (PORTO-GONCALVEZ, 2006). 

Mesmo o ciclo de governos progressistas da América Latina não enfrentou a cisão 
homem e natureza, pelo contrário adotaram uma postura conservacionista e compensatória 
das questões ambientais e sociais, longe de um ideal ético de justiça das comunidades. 
Não é à toa, que conforme menciona Martinez-Alier (2011, p. 271), “os custos externos”, 
“direitos humanos”, ou “valor sagrado”, os movimentos ambientais do sul, ou poderíamos 
dizer neste caso, os da América Latina tendem a confrontar o Estado opondo-se às leis e 

4 “La colonialidad del poder es uno de los elementos constitutivos del patrón global de poder capitalista. Se 
funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como pedra angular de 
dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, âmbitos y dimensiones, materiales y subjetivas 
de la existência cotidiana y a escala social (QUIJANO,2007, p. 93-94)”.
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políticas consideradas destrutivas e injustas, desconfiando da mediação do Estado nos seus 
conflitos com os interesses estrangeiros. Ou seja, a articulação política e econômica entre 
os Estados dos países subdesenvolvidos e as empresas exploratórias, essencialmente na 
América Latina, Ásia e África, é latente. 

Assim, a aposta de desenvolvimento centrou-se no investimento na exportação de 
commodities em larga escala, negando ou minimizando as novas desigualdades sociais e a 
assimetrias na distribuição dos danos socioambientais (SVAMPA, 2019, p. 12). Com o nega-
cionismo dos impactos socioambientais, também ocorreu a desvalorização dos movimentos 
sociais e protestos ligados a causas. 

Como consequência as comunidades, organizações passam a conectar a dispu-
ta pela terra e território com a denúncia dos impactos das grandes obras de mineração, 
barragens, monoculturas, inserção de práticas da economia verde e a biopirataria são in-
corporadas à agenda de reivindicações, fortalecendo a amálgama socioambiental das lutas 
territoriais. É uma defesa articulada da vida humana como um movimento “ambiental”. Exis-
te, portanto, um direito prévio sobre os recursos em questão, quais seja, a terra, as áreas 
úmidas, a floresta, a água, a pesca, o ar limpo, que são extirpados pela ação do Estado 
ou pelo setor empresarial em aliança com o Estado, que outorga concessões petrolíferas, 
mineiras, madeiras ou de acesso a água. Nessa esteira o modelo-Estado-Nação sempre foi 
uma incompletude na região. Assim, em oposição, os movimentos questionam não apenas 
a propriedade privada, mas dá mercantilização de outras fontes e formas de vida. Ao passo 
que o discurso da negação desse modelo de desenvolvimento, da afirmação de uma exterio-
ridade de sujeitos, a imagética negada cria alternativa.

Com esse cenário, explodem os conflitos socioambientais que podem ser entendidos 
como conflitos na distribuição dos diversos recursos naturais envolvendo desde a contradi-
ção sobre a apropriação material e econômica, os impactos ao meio ambiente, territórios e 
populações atingidas. Essas disputas são por valores e visões de mundo que definem e en-
tendem de forma distinta o trabalho, a economia, a vida e as relações com o meio ambiente, 
gerando cada mais evidentes contradições com o agravamento da crise social e ambiental 
(PORTO, 2007; MARTINEZ-ALIER, 2011).

Esses conflitos socioecológicos, como descrito por Martinez-Alier (2011, p. 9), se 
intensificam recorrentemente, conjecturado com a utilização cada vez maior do ambiente 
natural por conta da expansão econômica. Isso demarca, nas últimas décadas, algumas 
rupturas na trajetória dos movimentos de contestação, assim, a pressão do capital sobre a 
Natureza e os territórios gerou novas disputas sociais e ecológicas. Essa resistência promo-
ve uma crise das entidades modernas, quando há um desencontro nessa paisagem-habitat-
-território que nos conforma. Essa crise desnuda um horizonte de possibilidades, que podem 
ser potencializadas para as “saídas” capitalistas como desenvolvimento sustentável ou para 
perspectivas contra hegemônicas construídas na dinâmica de r-existência nos territórios. 

Uma das categorias analíticas de ruptura propostas por Porto-Gonçalvez (2006) é a 
noção de r-existência:
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(...) significa reagir a uma ação anterior e, assim, sempre uma ação reflexa, temos 
r-existência, é dizer, uma forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade 
que age nas circunstâncias, inclusive reage, a partir de um topoi, enfim, de um lugar 
próprio, tanto geográfico como epistêmico. Na verdade, age entre duas lógicas (POR-
TO-GONÇALVEZ, 2006, p. 165).

O autor observa que muitas das ressignificações possuem uma matriz camponesa, 
sendo que a luta pela terra sempre esteve interligada à Natureza. Não sendo apenas um 
debate político e social, como também um contraponto epistêmico insurgente. Os quais 
ainda podem ser acrescidos das reflexões de recortes estruturais como classe, gênero e 
raça. Nessa perspectiva de pensar as rupturas epistêmicas como potências ao repensar a 
justiça socioambiental, que se coloca o contraponto de a partir de sua antítese repensar a 
construção das agendas políticas. Martinez-Alier (2011), apresenta as diferentes correntes 
ambientalistas, enfatizando que a “justiça ambiental”, “ecologismo popular” ou “ecologismo 
dos pobres” está crescendo, de forma potencialmente ampla, principalmente no Brasil e na 
África do Sul, e consciente de si mesma. O autor apresenta, centralmente, as resistências em 
escola local e global, apoiada em diversos discursos, redes, e movimentos sociais, contra os 
abusos da ação humana no meio natural e a perda de vidas humanas. 

Porto-Gonçalvez (2006) aponta que dá resistência a violência colonial e do capital 
são produzidas novas territorialidades, ou seja, novos territórios são inventados a partir des-
sa diferença cultural. A tese posta para análise a seguir parte da percepção de que a injustiça 
socioambiental que é a força motora do discurso aquilo que os povos “não têm” como uma 
potência da construção dessa r-existência, bem como da ação mobilizadora. 

Assim, na América Latina os conflitos socioambientais e a construção de resistên-
cias estão diretamente relacionados a uma crítica à colonialidade do poder, a permanência 
histórica como zona fornecedora de matérias primas aos países centrais do capitalismo. Na 
atual fase imperialista a região continua tendo sua base de produção de riqueza no modelo 
extrativista e do agronegócio voltado à produção de commodities o qual determina a essa 
periferia sistêmica altos taxas de exploração do trabalho, produção de territórios atingidos 
e vulnerabilizados, mercantilização da Natureza, degradação ambiental aprofundamento da 
mercantilização da natureza.

Muitas são as pesquisas que têm se dedicado aos conflitos socioambientais como 
tema central para compreender e transformar o modelo capitalista hegemônico na região. 
Ao situar a crise ambiental e suas expressões em diferentes escalas (locais, das populações 
atingidas e territórios; nacionais; globais) analisam as propostas alternativas dos movimen-
tos de resistência e r-existências centrados nas lutas contra as injustiças socioambientais. 
E, portanto, desse lugar nos parece fazer sentido buscar uma formulação dessa categoria 
crítica para aprofundamento das análises.
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2 A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE JUSTIÇA AMBIENTAL

A proteção da natureza, começou a se tornar pauta nos assuntos mundiais, especial-
mente pelo aspecto mercantilista, pela exigência de se produzir cada vez mais mercadorias com 
utilização cada vez maior de terras vazias e de combustíveis fósseis. Então começam surgir legis-
lações que passam a regulamentar espaços protegidos com criação de parques e reservas flo-
restais legais. São, senão, estratégia da modernização ecológica que visa conciliar o crescimento 
e desenvolvimento econômico com a resolução dos problemas ambientais (ACSELRAD, 2009). 
Além de legitimar o livre mercado como melhor instrumento para equacionar os problemas am-
bientais, uma razão a mais para se implementar o programa de reformas liberais.

Essa concepção moderna separa a agricultura que destrói a natureza e a proteção 
da natureza, sem compreender que existe um meio termo que são os povos e comunidades 
tradicionais que vivem nas florestas, campos e águas que protegem esses espaços, uma 
relação intrínseca. Como aponta Souza Filho (2015) estes espaços não deveriam se tornar 
capital, portanto não deveriam ser mercadorias, nem privadas nem públicas. Ocorre que de 
uma forma ou de outra o capitalismo se molda para produzir mercadorias. 

Ou seja, uma “justiça” que não aporta essa realidade das populações tradicionais, 
um processo econômico, mas que também é jurídico que avança pelos campos, florestas 
e as águas gerando impactos negativos nas vidas das populações que estão nesse meio de 
uma forma incalculável. 

Acselrad et al (2009) trata dessa concepção em seu livro a “Justiça Ambiental”, 
quando observa que há uma concentração dos benefícios do desenvolvimento nas mãos de 
poucos em detrimento de uma destinação desproporcional dos riscos ambientais, que são 
os grupos mais pobres e grupo étnicos mais despossuídos. E tal conflito é invisibilizado e 
excluído das discussões governamentais. A partir dessa lógica surge as reflexões da distri-
buição dos riscos ambientais e o início das lutas por justiça ambiental.

É diante desse contexto, contra o pensamento dominante, que considera democráti-
ca essa distribuição dos riscos ambientais e que torna o mercado mecanismo por excelência 
para regular as questões do meio ambiente, insurgiram-se os movimentos por justiça am-
biental. Surge para que ocorra uma nova definição da questão ambiental que incorpore as 
lutas por justiça social, necessidade sentida por movimentos populares de base que se viram 
em situação concretas de enfrentamento do que entenderam ser uma proteção ambiental 
desigual (ACSERALD et al, 2009). 

 O movimento por justiça ambiental que inicialmente surge nos Estado Unidos a partir da 
década de 1980, avalia que a justiça ambiental se trata da condição de existência social que se 
configura através do tratamento justo, que independe da cor, raça, renda na elaboração desen-
volvimento, implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. Por tratamento 
justo entende que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais ou de classe, 
deve suportar de sobremaneira as consequências ambientais negativas que resulta das ações de 
empreendimentos industriais, comerciais e municipais, bem como das consequências resultan-
tes da ausência ou omissão dessas políticas em seus territórios (ACSERALD et al, 2009). 
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A justiça ambiental, compreende dessa maneira, o direito ao meio ambiente seguro, 
sadio e produtivo para todos. O meio ambiente deve ser considerado como um todo, incluin-
do suas dimensões ecológicas, físicas construídas, sociais, políticas, estéticas e econô-
micas. Condições em que o direito pode ser livremente exercido, preservando, respeitando 
e realizando plenamente as identidades individuais e de grupo, a dignidade e autonomia 
das comunidades. Além do mais, considera o caráter indissociável do meio ambiente e das 
dimensões sociopolíticos e culturais politizando a questão do racismo e das desigualdades 
ambientais, por entender, portanto, que os elementos do meio são associados a diversidade 
sociocultural dos que deles dependem, seja em termos de renda, raça, gênero ou etnia. 
(ACSELRAD et al, 2009). 

É neste contexto que nos deparamos com as concepções de justiça, como as des-
critas por Nancy Fraser. E isso tem sentido no nosso debate porque ao mesmo tempo que 
estamos preocupados com teorias e percepções de pensamento e filosofia que dê conta da 
diversidade, plurietnicidade, dos emergentes fenômeno da modernidade e mesmo as crises 
ambientais, sociais e econômicas que enfrentamos aliado a violência, discursos de ódio a gru-
pos marginalizados, refletimos que estabelecer uma categoria a esses grupos seria novamente 
um ambiente para disputas políticas e limitações à autonomia e organização desses grupos.

Fraser (2006) acredita numa concepção de pós socialista para a concatenação das 
categorias de retribuição e de reconhecimento. Explana a autora que existem grupos na 
nossa sociedade que sofrem tanto a injustiça econômica, caracterizado pela exploração, 
marginalização e privação, como a injustiça cultural ou simbólica, que é definida pela domi-
nação cultural, ocultamento e desrespeito, ou sejam possuem um caráter bivalente e para 
isso precisam de remédios duplos tanto de redistribuição como de reconhecimento. Alguns 
caminhos são apontados pela autora para minimizar ou suprir as injustiças postas eminente-
mente na nossa sociedade (FRASER, 2006).

O gênero5 ao sofrer com a injustiça econômica política e cultural em relação ao 
grupo que pertencem, precisam de reconhecimento positivo a este coletivo especificamente 
desvalorizado. Assim como a raça6 ao sofrer com as injustiças econômica, política e cultural 
em razão do grupo que pertence precisam de reconhecimento a esse grupo especificamente 
desvalorizado. 

A partir disso, Fraser reflete: “Se o gênero nada mais é do que uma diferenciação 
econômica política a justiça exige que seja abolido”, “Se a raça nada mais é do que uma dife-
renciação econômica política a justiça exige que seja abolida” (FRASER, 2006, págs. 4 e 5). 

5 Gênero econômico político: gênero estrutura a divisão do trabalho, responsável pelo trabalho produtivo, 
reprodutivo e doméstico, ocupações de trabalho inferiores aos homens, salários inferiores, marginalização 
e privação. Cultural: sofre com o andocetrismo, valoração do masculino, desvalorização da mulher, inclui 
violência e exploração sexual, assédio, desqualificação, contribui para manter em desvantagem.

6 Raça econômico político: princípio estrutural da economia política, com ocupação de baixa remuneração, 
baixo status, enfadonho em relação aos brancos, são subproletariado ou subclasse, quando não são 
totalmente excluídos do sistema produtivo, com marginalização e privação. O cultural sofre com o 
eurocentrismo, privilegiam os traços associados com o ser branco, representações estereotipadas, e 
humilhantes na mídia, criminosos, brutais, assédio, difamação.
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Desse modo emerge a questão: como as feministas e antifascistas podem lutar ao 
mesmo tempo para abolir a diferenciação de gênero ou a raça e para valorizar a especificida-
de do grupo subordinado? Por isso, é difícil ver como feministas e antifascistas podem bus-
car redistribuição e reconhecimento ao mesmo tempo. Posto isso, a autora traz concepções 
alternativas à distribuição e reconhecimento que é afirmação e transformação. Os remédios 
afirmativos são voltados para corrigir efeitos desiguais de arranjos sociais sem abalar a es-
trutura que os engendra; já os remédios transformativos são para corrigir efeitos desiguais.

Depois Fraser traz concepções alternativas de remédios afirmativos, ligados ao 
multiculturalismo, ao qual busca recompensar o desrespeito por meio da revalorização de 
identidades. Já os transformativos estão ligados à desconstrução. Para ilustrar remédios 
afirmativos ligados à sexualidade, a autora cita os homossexuais e lésbicas que pretendem 
valorar a identidade gay. Logo o transformativo traz a política, que não é consolidar uma 
identidade gay, mas desconstruir a dicotomia homo hétero, de modo a desestabilizar todas 
as identidades sexuais. Então, um pretende promover diferenciação e valoração e outro pre-
tende desestabilizar (FRASER, 2006, p. 9).

No campo relacionado a injustiça econômica também funciona dessa maneira. Os 
remédios afirmativos estão ligados ao Estado de Bem-Estar liberal porque pretende deixar 
intacta a estrutura econômica, mas aumenta o consumo dos desprivilegiados, sem reestru-
turar o sistema de produção. Já o transformativo associado ao socialismo busca a distribui-
ção injusta transformando a estrutura econômica política. Que altera não só o consumo, mas 
também a divisão social do trabalho (FRASER, 2006, p. 9). 

Os remédios afirmativos são por exemplo os auxílios e programas de assistência. 
Reflete a autora, que esses meios oferecem ajuda material, mas cria diferenciações anta-
gônicas. Com o tempo essa classe pode aparecer como privilegiada e pode acabar criando 
injustiças de reconhecimento. E os remédios transformativos para as injustiças de classe 
procuram garantir emprego a todos e desvincular o consumo do emprego, logo dissolver 
a diferenciação de classe, reduzem a desigualdade social, tendem a promover relações de 
solidariedade nas relações de reconhecimento (FRASER, 2006, p.9).

Fraser (2006) na busca por respostas ou ainda que somente reflexões, questiona: no 
que diz respeito aos dois tipos de injustiça qual será a combinação de remédios que funcio-
na melhor para minimizar senão para eliminar de vez as interferências mútuas que surgem 
quando se busca a redistribuição e reconhecimento ao mesmo tempo?

Os direitos coletivos, cidadanias plurais são alguns dos termos que buscam interagir 
com as tensões entre a diferença e a igualdade, entre a exigência de reconhecimento da 
diferença e da redistribuição que permita a realização da igualdade. Estas tensões estão cen-
tralizadas nas lutas dos movimentos que buscam propor políticas mais inclusivas e menos 
desiguais. Boaventura de Souza Santos indaga como é possível exigir que seja reconhecida 
esta diferença, e combater as relações de desigualdade e opressão que acompanharam esta 
diferença (SANTOS, 2002, p. 16).
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Santos (2002, p. 26) propõe uma desconstrução crítica desses conceitos, sugere 
novas formas de reconstrução de um vocabulário e de instrumentos emancipatórios para a 
invenção de novas cidadanias, ‘baseada em uma sociologia das ausências que é capaz de 
identificar os silêncios e as incompletudes das culturas, das experiências e dos saberes, e 
de uma teoria da tradução’ que possibilite articular diferenças e equivalências entre culturas.

Por isso, entendemos que não sejam apenas remédios a dissolução das questões 
emergentes que presenciamos atualmente, como vimos está para além desse cenário. É ne-
cessário a construção de novas concepções que abarquem as realidades postas na América 
Latina, principalmente quando tratamos das injustiças ambientais, que além de tudo encontra 
sujeitos que mesclam raça, gênero, regiões periféricas e são essencialmente sujeitos dos cam-
pos, águas e florestas, que além das injustiças econômicas, sociais e culturais, enfrentam as 
injustiças ambientais. Portanto, se apresenta urgente a construção de um conceito de justiça 
ambiental que parta desde aqui, desde o sul global e com isso compreenda o modo de ser e 
viver das populações campesinas, trabalhadores rurais, povos e comunidades tradicionais. 

3 CATEGORIA DE ANÁLISE: INJUSTIÇA  
SOCIOAMBIENTAL

De modo limitado o termo justiça ambiental é pensado como uma definição agluti-
nadora e mobilizadora, que integra a problemática social e ambiental, rearticulando críticas 
contra o discurso hegemônico do desenvolvimento e da ética da sustentabilidade. “Tal con-
ceito contribui para reverter a fragmentação e o isolamento de vários movimentos sociais 
frente ao processo de globalização e reestruturação produtiva que provoca perda de sobe-
rania, desemprego, precarização do trabalho e fragilização do movimento sindical e social 
como todo” (ACSELRAD; HERCULANO, PÁDUA, 2004, p. 18).

Da análise acima constatamos que os debates ao redor do conceito de justiça am-
biental contribuíram para ressignificar o conceito de desenvolvimento de modo a alinhar a 
questão ambiental para além do aspecto econômico e de gestão, consolidando o reconheci-
mento entre a questão social e ambiental. Essa reestruturação é resultado de “(...) uma apro-
priação singular da temática do meio ambiente por dinâmicas sociopolíticas tradicionalmente 
envolvidas com a construção da justiça social’’ (ACSELRAD, 2010, p. 108). Ao passo que 
essa discussão está atrelada a reinvenção da territorialidade na construção dos movimentos 
de horizontes alternativas consubstanciada na crítica à degradação ambiental. 

Como limites a essa proposição encontramos em síntese: a) a inspiração da cate-
goria reflete experiências de movimentos ambientalistas norte-americanos que são consti-
tuídos por trajetórias políticas bastante distintas de nossa realidade geopolítica na qual as 
questões levantadas pela crítica à colonialidade do poder, ou mesmo as teorias críticas da 
dependência, o imperialismo conformam outros cenários; b) a falta de conexão com as lutas 
por terra e territorialidade que vão além das questões da degradação ambiental e do universo 
da contaminação e produção dos danos. Muito embora o conceito de justiça ambiental ve-
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nha sendo fortemente conectado na crítica à economia verde, e esta sim, bastante incorpora-
do no campo da luta política da terra e território; c) a ausência de um debate alternativa mais 
claro para os problemas ambientais em razão de uma suposta sobreposição da gravidade 
das questões sociais, ocultando e naturalizando a exposição a problemas ambientais. 

Como alternativa propõe-se a utilização da noção de injustiça socioambiental como 
categoria analítica chave assentada no lugar geopolítico e de maior proximidade com os 
enunciados das lutas populares. “Da injustiça, que se pode dizer extraída do campo prático-
-empírico, os sujeitos esperam uma real situação de equidade ambiental e a luta por espaços 
que ofereçam condições sadias de vida e com liberdade para a reprodução sociocultural dos 
diferentes grupos sociais” (TORRES; MINOZZO; 2019, p. 211).

A noção de justiça ambiental que é utilizada como categoria chave potência deriva 
justamente de seu oposto, a noção de injustiça ambiental que é extraída do cotidiano de mui-
tos grupos (TORRES; MINOZZO; 2019, p. 211). “Complementarmente, entende-se por injus-
tiça ambiental a condição de existência coletiva própria da sociedade desigual onde operam 
mecanismos sociopolíticos que destinam a maior carga dos danos ambientais” (ACSELRAD; 
HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 09). 

Como organização da sociedade civil, o conceito de injustiça ambiental foi definido 
pela Rede Brasileira de Justiça Ambiental como:

O mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista econômico e social, 
destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de 
baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bair-
ros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. (PORTO; PACHECO, 2009).

Para além de uma constatação de uma definição de injustiça ambiental, o que se 
propõe é um uso político instrumental da definição. Isso porque partimos da compreensão 
da injustiça socioambiental como uma negação, e, portanto, uma exclusão dos sujeitos dos 
direitos socioambientais, a afirmação dessa negação tem um sentido político.

Por injustiça socioambiental compreende-se a contradição entre democracia e desi-
gualdade, entre uso e apropriação dos bens naturais comuns e sua transformação 
em recursos e o papel dos mercados e das instituições na distribuição das técnicas 
e a escolha dos locais nos quais ocorrerá a proteção e naqueles em que ocorrerá 
a degradação e insalubridade ambiental. Nesse entendimento, incorporam-se na di-
mensão socioambiental as lutas históricas pela terra e território, dimensionadas nos 
conflitos socioambientais que abordam escassez e titularidade, as dificuldades de 
acesso a bens essenciais à qualidade de vida e a dificuldade de tomadas de decisão 
participativas e deliberativa (TORRES; MINOZZO; 2019, p. 216).
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Quando os movimentos populares levantam a bandeira contra as injustiças socioam-
bientais congregadas a lutas históricas pela terra e território, constroem resistências aos 
inúmeros conflitos socioambientais, estão construindo unidade, aglutinação de atores ao 
redor dessa pauta, mobilizações sociais. Esses elementos fazem crer, mas parece significar 
o cenário de luta política a categoria analítica de injustiças socioambientais como o motor da 
práxis. Ao invés de uma noção ainda bastante heterogênea e não situada de “justiça ambien-
tal” que ainda parece centrar-se numa construção categórica acadêmica, numa crítica, que 
se ressalta importante e fundamental, ao neoliberalismo verde, mas que não apresenta uma 
potência na motivação das massas. 

A realidade negada na América Latina, segundo Dussel, permite reconstruir um ideal 
ético de libertação, a partir do reconhecimento da condição de opressão e dependência, na 
afirmação de uma trajetória de resistências, os sujeitos negados, os “Outros”, que estão na 
exterioridade do sistema ao lutar pelo reconhecimento da negação, na esteira de Fraser, tem 
a potência mobilizadora, e parecem constituir uma transgressão a racionalidade moderna. 
Isso porque parece que o caminho da construção das alternativas sempre tem um caráter 
de afirmar aquilo que se quer. Reside uma potência em construir uma afirmação coletiva co-
mum em negar os restos desse sistema, e apontam um caráter ainda mais crítico ao debate 
socioambiental, o que de marcar a crítica a uma racionalidade moderna também construtora 
de um ideal de justiça, mostrando claramente quão mais profundas podem as complexidades 
socioambientais em nossa terra. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se depois dessa discussão a apresentação de uma formulação inicial das 
categorias de análise e suportes teóricos acerca das injustiças ambientais enfrentadas pelos 
sujeitos subalternizados da América Latina, sejam eles das periferias das cidades ou dos 
campos, água e florestas. 

Nessa região do mundo as injustiças ambientais se aglutinam porque são localidades 
palco do avanço do neoliberalismo, do extrativismo, da produção de commoditties, e de tal 
modo a superexploração das trabalhadoras e trabalhadores, mulheres, negros, bem como 
o avanço na destruição da natureza, compreende elementos centrais para a sustentação e 
avanço do capitalismo. 

Ao mesmo tempo, temos experimentos de resistências e r-existências travadas pe-
los movimentos sociais, sobretudo de enfretamento às injustiças ambientais, que adquirem 
dimensões particulares na América Latina, dimensões atreladas a luta contra a dependência, 
bandeiras de liberdade, e de um modo de produção e reprodução da vida, que busca a so-
berania dos territórios, a justa e equitativa distribuição de terras, acesso a água, sementes, 
lutas contra o avanço do agronegócio, dos agrotóxicos, das sementes transgênicas, contra 
os modelos de produção de energia e de mineração que afetam e destrói os territórios, além 
das lutas em torno do feminismo e do movimento negro e antirracista. 
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São por esses elementos e pelas reflexões trazidas nesse artigo que consideramos 
que a categoria da Justiça Ambiental, por mais que tragam questões essenciais ao debate 
aqui travado, não abarca as particularidades e desafios postos na América Latina, princi-
palmente de compreender esses territórios arraigados de interesses políticos, ambientais e 
econômicos em escala global. Assim, o processo de denúncia e frentes de resistência aqui 
demonstrados, indicam a Injustiça Socioambiental como categoria convergente, a ser mais 
bem aprofundada e estudada. 
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