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RESUMO: 
O presente trabalho visa uma aproximação teórica referente à temática do direito à terra e 
ao território no que se refere às políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente 
e à implementação do ideal de desenvolvimento buscado pelas sociedades. Para lograr o 
objetivo de discussão do tema, será abordada, primeiramente, a ideia de desenvolvimento 
defendida atualmente e a questão ambiental tão presente nas discussões acadêmicas. Após 
delineados tais fundamentos, serão desenvolvidos os temas referentes à terra e território 
como categorias fundamentais para a compreensão da questão ambiental (socioambiental), 
ressaltando-se a importância do território como categoria a ser considerada para o 
adequado tratamento da questão. Após, será apresentada a ideia de conflitos 
socioambientais, enfocando-se em conflitos que demonstrem os problemas voltados à 
noção de terra e território frente à efetivação dos direitos humanos, em especial aqueles de 
viés socioambiental. O método utilizado é o dialético, partindo da situação posta, passando 
pelas contradições do modelo, para chegar à busca por soluções ao problema apresentado. 
 
Palavras-chave: Terra; território; meio ambiente; desenvolvimento; direitos humanos. 
 

1 INTRODUÇÃO  

O histórico das políticas públicas voltadas à gestão da natureza e das comunidades 

humanas é notadamente conflituoso: se antes não havia demonstrações claras a respeito da 

preocupação para com os recursos naturais e com os povos deles dependentes, hoje se 

observa uma série de normas jurídicas voltadas à proteção da natureza.  

O status normativo de proteção ao meio ambiente observado se deve em grande 

medida aos conflitos surgidos ao longo da história humana, em especial a partir da metade 
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do Século XX, onde se observam sinais preocupantes da degradação da natureza e, 

consequentemente, da qualidade de vida de todos os povos. Com a crescente observação 

dos efeitos negativos da atividade humana sobre a natureza, ações e políticas voltadas à sua 

preservação começaram a ser estabelecidas em âmbito internacional, refletindo nos 

sistemas normativos internos dos países.  

Não obstante a este esforço, positivo em sua essência, também se observam falhas 

na medida em que se analisa como tais ações, políticas e modelos de preservação acabam 

afetando as comunidades, que não pode ser tratada à parte do “todo” que constitui a 

natureza. Para tratar esses conflitos, há que se observar duas categorias importantes para a 

compreensão da relação entre natureza e sociedades: a terra e o território. 

Através da análise dessas duas categorias será possível vislumbrar que há diferentes 

formas de relacionar-se com a natureza, que, por vezes, não são comtempladas ou não 

conseguem ser absorvidas adequadamente pelos dispositivos trazidos pelas normas 

jurídicas. 

Para exemplificar a questão, serão apresentados sucintamente dois casos onde se 

considera que há aplicação inadequada nas normas tendo em vista as especificidades dos 

casos e os conflitos socioambientais que os envolvem: trata-se do caso do Acampamento 

José Lutzemberger, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) em 

Antonina (PR) e a  Comunidade da Barra do São Lourenço (Corumbá-MS). Ambas 

comunidades apresentam distintos conflitos, porém, em ambos se observa a inobservância 

das noções de território em sua integralidade. 

 

2 A IDEIA DE DESENVOLVIMENTO E A QUESTÃO AMBIENTAL 

A ideia de desenvolvimento, originalmente considerada, seguiu critérios 

marcadamente econômicos, não contemplando em suas preocupações aspectos que não 

estivessem diretamente relacionados aos recursos financeiros e aos mercados, limitando-se 

ao critério econômico de acumulação de capital. Deste modo, em pouco tempo começaram 

a surgir questionamentos no sentido de incluir na ideia de desenvolvimento aspectos mais 

subjetivos, como a qualidade de vida, felicidade, distribuição de renda e etc, de modo que a 
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aplicação massiva e indistinta do ideal de desenvolvimento não foi suficiente para lidar 

com as demandas sociodiversas, assim como com os limites que a natureza apresenta 

diante da utilização predatória de seus recursos (MAMED, 2016, p. 87).  

Como os problemas socioambientais em grande medida não eram considerados pela 

concepção tradicional de desenvolvimento, foi necessário desenvolver aperfeiçoamentos à 

ideia, a fim de renovar seu significado diante dos desafios postos. Começou-se a questionar 

se o mero crescimento econômico sem o respectivo progresso social seria suficiente para 

caracterizar uma determinada sociedade como desenvolvida. Deste modo, surgiram outros 

indicadores de desenvolvimento para superar esta lacuna, como o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano)3 e FIB (Felicidade Interna Bruta)4, numa clara tentativa de 

humanização do capitalismo e sua lógica desenvolvimentista, o que é questionável, uma 

vez que o centro do modelo econômico não é alterado. 

Segundo Nascimento (2012. p. 52), as primeiras percepções a respeito de uma crise 

envolvendo os recursos naturais5 em escala global remetem à década de 1950 em razão das 

ameaças decorrentes do desenvolvimento da poluição nuclear, já que, entre 1945 e 1962, 

os países detentores de poder atômico realizaram 423 detonações, das quais decorreram 

vários impactos negativos, como a ocorrência de chuvas radioativas a milhares de 

quilômetros de onde os testes foram realizados.  

Foi neste contexto que os problemas ambientais começaram a surgir de variadas 

formas. Em resumo, deve-se considerar que desde a deflagração da Revolução Industrial, 

os avanços científicos e tecnológicos desenvolveram-se até alcançar um grau sem 

precedentes de multiplicação e diversificação das formas de poluição do meio ambiente, 

redundando da situação a seguir descrita: 
                                                             
3 “O IDH seria um índice mais preciso na avaliação de bem-estar, ao congregar três variáveis incidentes em 
uma determinada sociedade, capazes de impactar o desenvolvimento humano local: renda, longevidade e 
nível educacional” (MARTINEZ e MAMED, 2015). 
4 “O FIB é mais complexo do que o IDH, pois adota muitas outras variáveis para medir o bem-estar e a 
qualidade de vida, incluindo 9 eixos fundamentais: boa governança, padrão de vida, uso do tempo, qualidade 
ambiental, educação, saúde, vitalidade comunitária, promoção e preservação cultural e bem-estar 
psicológico” (MARTINEZ e MAMED, 2015). 
5 Não se pretende desconsiderar os problemas ambientais observados em períodos anteriores. De fato, o meio 
ambiente vem sendo alterado substancialmente pelo ser humano desde a era pré-industrial para satisfação de 
suas necessidades básicas. No entanto, consideramos que as alterações que provocaram modificações mais 
drásticas para a natureza e para os povos foram deflagradas a partir da Revolução Industrial e 
desenvolvimento do modo capitalista de produção, conforme discutido no capítulo anterior. Não obstante, as 
consequências acarretadas pelo processo de modificação da natureza desde o Século XVIII somente 
passaram a ser observadas com maior preocupação a partir do Século XX, cujo contexto de guerras mundiais 
e desenvolvimento tecnológico ocasionaram consequências lastimáveis para a humanidade. 
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A prioridade foi dada ao lucro, à eficácia econômica e ao 
crescimento quantitativo como também à exploração dos recursos 
naturais e dominação da natureza. A degradação ambiental 
ultrapassou fronteiras e passou a colocar em risco a própria 
sobrevivência das gerações presentes e futuras. (SILVA, 2010, p. 
2) 

Além disso, foi na década de 1950 que deslanchou a chamada Revolução Verde 

consistente no processo de transformação da agricultura pela adoção de práticas, insumos 

agrícolas e demais tecnologias com o objetivo de alcançar elevados índices de 

produtividade. A agricultura, portanto, a partir deste marco, logrou aumentar a quantidade 

de alimentos produzidos, porém, à custa de uma utilização muito maior de produtos 

tóxicos (agrotóxicos) e também da redução da variabilidade genética das sementes, 

iniciando o processo de substituição massiva das sementes crioulas. Isto ocasionou uma 

grande alteração nos padrões de alimentação das populações, que passaram a incluir 

insumos que não eram consumidos até então pelas populações humanas. 

A partir de então, diversas foram as descobertas, estudos e problemas ambientais 

concretos que passaram a fazer parte do cotidiano das relações sociais, confirmando-se o 

avançado grau de pauperização dos recursos naturais resultante das políticas 

desenvolvimentistas a qualquer custo, com notável sacrifício da natureza e, 

consequentemente, dos povos. Deste modo, as pautas ambientais, sob a chancela do 

movimento ecológico, incluíam preocupações, como as demonstradas a seguir, a titulo 

exemplificativo: 

Extinção das espécies, desmatamento, uso de agrotóxicos, urbanização 
desenfreada, explosão demográfica, poluição do ar e da água, 
contaminação de alimentos, erosão dos solos, diminuição das terras 
agricultáveis pela construção de grandes barragens, ameaça nuclear, 
guerra bacteriológica, corrida armamentista, tecnologias que afirmam a 
concentração do poder, entre outras (PORTO-GONÇALVES, p. 12). 

 

Um dos primeiros e mais famosos estudos sobre os crescentes problemas 

ambientais que passaram a ser observados a partir da metade do Século XX foi a 

publicação ‘Limites do Crescimento’, publicado em 1972, sendo conhecido também como 

Relatório do Clube de Roma. A designação Clube de Roma referia-se a um grupo informal 

de especialistas, formado em 1968, que discutiam os problemas e crises da humanidade. 

Segundo a publicação, considerando-se as variáveis de crescimento da população mundial, 

industrialização, poluição, produção de alimentos e esgotamento dos recursos, o ideal de 
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crescimento no planeta seria inviabilizado nos próximos cem anos. Como forma de 

combater este problema, os autores sugeriram um freio ao crescimento da economia e das 

populações humanas. Assim, os recursos naturais poderiam ser utilizados por mais tempo, 

atingindo um número adequado de usuários (MEADOWS, MEADOWS e RANDERS, 

1973).  

Após esta publicação, seguiram-se muitos outros estudos e publicações que 

auxiliaram na realização de diversos tratados internacionais com a temática de proteção 

ambiental, tendo como marco inicial a Conferência de Estocolmo (1972). No ano seguinte, 

1973, durante uma reunião do Conselho Administrativo do Programa das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente (PNUMA), em Genebra, Maurice Strong lançou o termo 

ecodesenvolvimento, que denota um desenvolvimento adaptado às necessidades das áreas 

rurais dos países considerados de terceiro mundo, valorizando os recursos e saberes 

tradicionais locais.  

Consoante ao defendido por Pierre (PIERRE, 2005, p. 45-46) o 

ecodesenvolvimento emergiu pela demanda de definição de uma nova ordem mundial, 

surgida diante da necessidade de impor limites ao crescimento, tendo-se como ideia geral a 

compatibilização entre economia e ecologia, porém, por meio da instituição de estilos de 

desenvolvimento alternativos, autodeterminados e autocentrados na lógica dos países 

dominados, considerados subdesenvolvidos. Tal concepção se mostra interessante quando 

se pensa na busca por modelos que contemplem as especificidades do território, como será 

visto adiante.   

Por conta do agravamento da questão do meio ambiente, aproximadamente 10 anos 

depois da Conferencia de Estocolmo, chegou-se à conclusão de que os esforços estariam 

muito aquém do desejado, o que foi discutido na  Conferência da ONU de 1984. Na 

oportunidade, então, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, que resultou, em 1987, na publicação do Relatório Nosso Futuro 

Comum, também conhecido como Relatório Brundtland. 

O Relatório possui uma importância fundamental para este estudo, uma vez que foi 

neste documento que surgiu uma definição para a expressão desenvolvimento sustentável, 

correspondendo ao desenvolvimento que “atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E 
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DESENVOLVIMENTO. 1991, p. 46). Esta é, portanto, a concepção nuclear sobre 

desenvolvimento sustentável, que atualmente tem sido defendida como a solução mais 

próxima ao ideal para tratar os problemas ambientais causados pelas atividades humanas, 

em especial as atividades econômicas. Posteriormente, outras noções de desenvolvimento 

sustentável passaram a ser defendidas, tal como se destaca em Sachs (2004). Em sua visão, 

o desenvolvimento deve ser pautado em cinco pilares: a) social; b) ambiental; c) territorial; 

d) econômico e c) político.  

Para Sachs (2004, p. 15-16), a dimensão social deve servir a evitar o 

desmoronamento social que ameaça os lugares mais problemáticos do planeta; a dimensão 

ambiental deveria ser levada em conta tendo em vista que o meio ambiente representa 

muito mais do que provisão de recursos e disposição de resíduos; por sua vez, a questão 

territorial se apresenta tendo em vista a problemática da distribuição espacial dos recursos, 

relacionada diretamente à questão das terras; o viés econômico, seria justificado 

simplesmente por ser condição básica para que as coisas aconteçam e o político, 

finalmente, corresponderia à preocupação em que seja estabelecida uma governança 

democrática da vida em sociedade. Portanto, há que se observar, nas diversas concepções 

possíveis, que as necessidades humanas e sua relação com a natureza também precisam ser 

consideradas. 

Nesse sentido, torna-se importante observar que a ideia de território que, em maior 

ou menor grau, ultrapassa concepções inflexíveis de espaço fragmentado ou homogêneo, 

noção essa que classicamente  serviu de base para a elaboração de projetos e políticas de 

desenvolvimento (seja territorial, local, econômico e/ou rural). Há que se observar, 

portanto, a ótica do território, a fim de tornar possível o direito à terra em sua integralidade 

e melhor dimensão de justiça. 

3 TERRA E AO TERRITÓRIO: CATEGORIAS FUNDAMENTAIS À QUESTÃO 
SOCIOAMBIENTAL 

Com base na ideia de desenvolvimento sustentável que passou a ser defendida e 

com a necessidade de proteção da natureza, o Estado passou, então a apoiar iniciativas de 

preservação/conservação sem a presença humana como forma de organizar o território, no 

sentido de espaço físico.  
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O que determina a forma como as sociedades se relacionam com seu entorno, além 

de suas próprias condições sociais, culturais e econômicas, notadamente, é a forma como o 

Estado considera as questões nesse sentido. Como lembra Haesbaert (2009), o território 

também é ordenado discursivamente, pois a territorialidade é plural, uma vez que o 

controle, uso e atribuições de significados ao espaço são questões que compõem o 

território. Assim, na visão do referido autor, o território não diz respeito apenas ao espaço 

material, mas às relações sociais nele existentes, de modo que o território toma forma não 

só pelo espaço, mas também através dos discursos que envolvem o uso da terra, de modo 

que o conjunto de suas relações irá determinar o território. 

A terra, constituindo também um território, é o lugar material para os diversos 

segmentos sociais. Não obstante, em primeiro lugar, para um(a) agricultor(a) camponês(a), 

no seu sentido mais amplo, onde se realiza sua vida material e simbólica, há uma 

pluralidade de significados na relação entre humanidade e terra. No entanto, a permanência 

da modernização ecológica nos processos de tomadas de decisão do planejamento 

territorial estatal implica em uma visão dicotômica entre a lógica produtiva ou a lógica da 

preservação, a qual tem origem quando da criação das primeiras áreas protegidas, 

consoante às ideias disseminadas em âmbito internacional, como visto no item anterior. 

A terra, a água e o ar são elementos indispensáveis para a vida, mas também podem 

ser compreendidos como parte da natureza que foi transformada em mercadoria 

(RODRIGUES, 1988). No Brasil, assim como em outros países capitalistas, a terra e as 

edificações fazem parte do modo de produção e podem ser compradas ou vendidas. O 

caráter permanente de sua propriedade privada propicia a acumulação de riquezas para 

alguns, enquanto significa na realização de sonhos para viabilizar a (r)existência para 

outros. 

Para compreender tais questões, é necessário, ainda que de forma breve, 

compreender o histórico de distribuição de terras (e da natureza nela existente) no Brasil. 

Até 1822 no Brasil a distribuição de terras era realizada pelo regime de sesmarias6, sem 

levar em consideração a territorialidade indígena (cujos povos são fundamentalmente 

                                                             
6 As sesmarias portuguesas constituíram formas de ocupação do território através da concessão de terrenos 
(sesmarias), juntamente com a possibilidade de liberdade pessoal e concessão de privilégios para ocupação 
das terras portuguesas, ameaçadas em momento de guerras para a reconquista das províncias do norte que 
vinham causando crises de povoamento durante o século XIV, através da Lei das Sesmarias, de 1375 (RAU, 
1982, p. 27-28). 

A
nais do X

V
I Congresso Internacional de D

ireitos H
um

anos. 
D

isponível em
 http://cidh.sites.ufm

s.br/m
ais-sobre-nos/anais/



8 

  

ligados a práticas diferenciadas – não destrutivas - em relação à natureza), pois a 

“descoberta”, com a “graça de Deus”, proporcionou o direito “sagrado” sobre as terras para 

o monarca, que decidia concedê-la sob a forma de sesmarias, condicionadas a obrigações 

que significava a devolução das terras no caso de descumprimento (daí o termo “terras 

devolutas”). Entre 1822, que marcou a suspensão das concessões, até 1850 com o advento 

da Lei de Terras, a ocupação era feita por aqueles que tinham condições de fazê-la, período 

em que a terra ainda não era considerada uma mercadoria de compra e venda em território 

correspondente ao Brasil.   

Percebe-se na história brasileira e sua Lei de Terras, que o objetivo da produção já 

estava presente, deixando claro que o critério utilizado para “seleção” pelo Estado não era 

o critério altruísta, em que dentre todos os que ocupavam terras sem titularidade 

documentada, os escolhidos foram os sesmeiros, e não os posseiros, beneficiados pelo 

Estado com o título de propriedade (SILVA, 1996).  

O trabalho empregado na terra é destinado a transformar a produtividade ou ao seu 

melhoramento do ponto de vista humano. As edificações, a melhoria da produção (fruto da 

terra) é o resultado do trabalho, já a terra não. Assim, a mercadoria terra é “sui generis”. 

Não é produto do trabalho, portanto, e não pode ser criada, não se consome, e tem seu 

preço elevado quanto mais velha fique. Além disso, conforme o objetivo de sua aquisição 

pode estar conservada, ou transformada, de forma que, sua conservação aparece como uma 

possibilidade interessante, ora como empecilho. 

O Dicionário Crítico da Língua Portuguesa (2014) dedicou uma seção para analisar 

a polissemia de significados, onde a professora Antonádia Borges destaca que as “acepções 

do que é terra sempre nasceram de contatos ou confrontos dessa mesma ordem, entre o 

narrador de uma realidade tanto tangível quanto fugidia e o intérprete daquela mesma 

definição” (BORGES, 2014, p. 431). Como terra aparece acompanhada de um adjetivo, 

quase sempre evoca conflitos de ordem tanto interpretativa quanto política. Pontua, ainda, 

a autora sobre a influência da modernidade nas conceitualizações fabricadas: 

 

Devemos observar que mesmo no supostamente homogêneo mundo 
ocidental, no amplo espectro de abordagens adotadas e de 
conceitualizações fabricadas, à integridade da Terra-Planeta-Gaia, berço 
de nossos ancestrais e daqueles que nos seguirão, tão frequentemente 
evocada em debates atentos aos efeitos mútuos que marcam a relação 
entre a humanidade e o que se convencionou chamar de meio ambiente 

A
nais do X

V
I Congresso Internacional de D

ireitos H
um

anos. 
D

isponível em
 http://cidh.sites.ufm

s.br/m
ais-sobre-nos/anais/



9 

  

ou natureza, se contrapõe à divisão territorial em pedaços, tornados 
propriedade privada de alguns homens e de raras mulheres. (BORGES, 
2014, p. 432) 

O Estado é o fundamento da propriedade privada e apresenta grande dificuldade em 

reconhecer a existência de outras territorialidades no seu interior. O relato do professor 

Carlos Walter é muito importante para se aproximar do conceito de território, que se 

entende como o significado da terra para algumas populações:  

 

Em 1993, quando trabalhava no norte da Bolívia, no Departamento de 
Pando, ouvi de não queremos terra, queremos território ouvira a 
expressão território falada fora do âmbito acadêmico ou de juristas. 
Comecei a entender que o território pode ser reinventado, ao vê-lo 
recusar o debate sobre a reforma agrária nos marcos teórico-políticos 
ocidentais, onde a terra é vista como meio de produção, somente (...) 
Comecei a entender que o território pode ser reinventado, ao vê-lo 
recusar o debate sobre a reforma agrária nos marcos teórico-políticos 
ocidentais, onde a terra é vista como meio de produção, somente. 
(PORTO-GONÇALVES, 2012, p. 54) 

  

 A terra como território se aproxima da perspectiva emancipatória, já que a terra 

sem o território faz parte da perspectiva hegemônica. O mesmo se pode dizer para a 

natureza sem gente? Através desta visão, o território seria a união de terra (natureza), mais 

gentes (cultura) e o trabalho, que é o meio pelo qual os humanos modificam a natureza e 

modificam a si mesmos em uma relação dialética.  

Quando se pensa em território, a primeira ideia é a do território de um Estado-

Nação, o conjunto de áreas físicas que forma o seu território, povo e soberania, dando a 

ideia que existe apenas uma forma de se conceber tal conceito. Outra confusão é do 

imperativo animal, onde a questão começa a se aproximar do tema que se quer tratar, pois 

aparece a ideia de poder ao se “caminhar” pelo espaço. No entanto, as duas, uma 

relacionada às espécies e outra à modernidade e o sistema mundo, não contemplam o 

conceito de território que a tese objetiva defender. 

Como coloca Thompson (1988), a classe trabalhadora não pode ser analisada como 

uma estrutura, como uma categoria estática, mas como uma formação social e cultural em 

movimento que também altera os territórios e se movimenta com ele, delineando novas 

fronteiras. Assim não se pode entender os camponeses latino-americanos dentro de uma 

estrutura determinada, mas sim num processo contínuo do fazer-se na luta, onde os sujeitos 
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desse processo elaboram as mais diferentes formas de resistência. 

 

4 CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS E A DICOTOMIA PRESERVAÇÃO X USO 

PREDATÓRIO 

 

Os conflitos socioambientais por terra e território denunciam a manutenção de um 

viés dicotômico entre preservação e conservação em contradição ao fato de que nos 

territórios ocupados por povos originários e tradicionais se encontra a parte mais 

representativa da propagada biodiversidade nacional. É por essa contradição que 

frequentemente esses territórios se encontram ameaçados, sendo tais ameaças de duas 

ordens: a) a primeira por não estarem exatamente conectados com o modelo de 

propriedade individual; e b) pela transformação da natureza em mercadoria e da exigência 

por espaços vazios para reprodução do capital, ainda que visando a sua preservação, pela 

via dos mercados verdes (MARÉS, 2015). A discussão, portanto, entre a preservação e 

conservação são mais abrangentes do que os modelos instituídos pelo SNUC e se integra 

na busca das alternativas ao desenvolvimento. 

Nesse aspecto cumpre entender também que, para as discussões de ambiente e 

desenvolvimento, é possível admitir que os espaços de qualidade socioambiental não se 

limitam às categorias previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC – Lei n.º 9.985/2000). Essa lei, apesar das importantes contribuições para o 

socioambientalismo e para a territorialidade dos povos tradicionais, não é suficiente para 

resguardar a diversidade das áreas da agricultura agroecológica, o território da pesca 

artesanal ou as terras dos povos originários e tradicionais, para citar alguns exemplos, 

dadas as experiências concretas que demonstram esses conflitos.   

Com a progressiva apropriação da natureza pelo modelo dominante de produção e 

consumo tem-se que a discussão das múltiplas territorialidades dos agricultores(as) e dos 

povos originários e de comunidades tradicionais acaba por ficar à margem das disputas 

entre as duas noções acima. 

O primeiro exemplo refere-se à comunidade Barra do São Lourenço, localizada a 

216 km ao Norte do município de Corumbá no Estado de Mato Grosso do Sul, a montante 

do Rio Paraguai, no Pantanal. Através do desenvolvimento do estudo desta comunidade, 
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será possível notar que as dicotomias modernas sobre a visão de relação do ser humano 

com a natureza podem ser prejudiciais na busca por um futuro sustentável, considerando os 

aspectos ecológico, econômico e social.  

Sua existência se deve ao fato de criação de áreas protegidas, dado o interesse 

ecológico, as famílias foram retiradas e formaram uma comunidade marginal. Suas raízes 

são os povos indígenas que habitam a maior planície inundável do mundo, e um dos seis 

biomas brasileiros: o Pantanal.  

 A criação do Parque Nacional PARNAPantanal e posteriormente Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural - RPPNs são o marco da expulsão de famílias, vítimas 

do conservacionismo sem presença humana. 

Em seu entorno são presentes o Parque Nacional do Pantanal (doravante, 

PARNAPantanal) e três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Em 

território boliviano, a Serra do Amolar integra o Parque Nacional de Outuquis e a Área 

Natural de Manejo Integrado Sán Matías (PEREIRA, 2015). 

 A Comunidade da Barra do Rio São Lourenço está localizada em latitude 

17°54´38” e longitude 57°27´32”, na margem esquerda do Rio Paraguai, na região da Serra 

do Amolar e no entorno do PARNAPantanal, Mato Grosso do Sul e é considerada umas 

das comunidades mais isoladas e de mais difícil acesso do Brasil, escondida nas entranhas 

do Pantanal (ZANATTA, 2011).  Os ribeirinhos da comunidade vivem às margens do rio 

Paraguai, há poucos metros de seu entroncamento com o Rio São Lourenço, que é um de 

seus principais afluentes.  

De forma análoga ao caso do Acampamento José Lutzemberger, a localidade onde 

se encontra a comunidade tem sofrido um intenso processo de desterritorialização, 

ocorrida, contraditoriamente, pela instituição de espaços protegidos, através da 

transformação de algumas áreas em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) 

e também pela criação de um Parque Nacional, o Parque Nacional do Pantanal 

Matogrossense (PARNAPantanal). 

Segundo os moradores, em relatos a pesquisas recentes, a região onde está 

localizada a comunidade começou a ser habitada pela margem direita do Rio Paraguai, 

sendo que na outra margem, forasteiros chegaram de vários lugares para trabalhar na 
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fazenda Acurizal, situada da região. Desde então, esses primeiros ocupantes do local 

passaram a conviver, trabalhar e exercer suas atividades cotidianas na área. 

 No entanto, a realidade do local começou a mudar em 1996, em razão da 

venda deste espaço de vida e trabalho para a Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos - 

ECOTRÓPICA, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, instituída em 

Cuiabá (MT), em 21 de junho de 1989, e que tem como lema “contribuir para a 

conservação e preservação dos recursos naturais e a manutenção da qualidade de vida nos 

ecossistemas tropicais brasileiros”.  

As comunidades tradicionais ribeirinhas Barra de São Lourenço, Uval, Amolar e 

Itacolomi, situadas no entorno do PARNAPantanal, como também as comunidades Colônia 

São Domingos, Colônia Bracinho, Água Verde, Cedro, Porto Esperança e outras, são 

diferenciadas em relação a ocupação do espaço e meios de sobrevivência, são formadas por 

pessoas que vivem durante anos nessa região e há várias gerações, numa dinâmica de vida e 

historicidade marcada pelo ciclo das águas (RODRIGUES, 2019). Diante disso, com relação 

à localidade estudada especificamente, nota-se, no entorno do Parque Nacional do 

Pantanal, o surgimento de Unidades de Conservação de natureza privada, as seguintes 

RPPN’s: Acurizal, Penha e Rumo ao Oeste. 

Os comunitários argumentam que o local era muito próspero para eles e que viviam 

na região há mais de 100 anos, relembrando histórias de seus antepassados. Nesse sentido, 

também relatam que quando ocorreu a compra das áreas pela Ecotrópica não houve 

nenhuma consulta à comunidade e tampouco negociação. Assim, a comunidade foi expulsa 

do local: “nos colocaram em cima de nossas canoas e nem quiseram saber como faríamos 

para sobreviver... saiu gente amontoado em cima de canoa que parecia até que ia afundar 

[...]” (AMANCIO et al, 2007, p. 3). Praticamente do dia para a noite, portanto, os 

moradores do local tiveram suas vidas drasticamente modificadas por ações voltadas à 

proteção do meio ambiente, porém, sem nenhuma responsabilidade social. 

 A fazenda, antes da ocupação (em 2004), era usada para criação de búfalos, 

atividade que produz impactos ambientais negativos. O solo no litoral do Paraná, por suas 

características, apresenta uma formação “rasa”, onde o pisotear de animais de grande porte, 

como os bubalinos, causa um grande impacto dado seu peso elevado. Atualmente os 

agricultores(as) acampados(as) desenvolvem atividades de agrofloresta de base 

agroecológica, tendo como seus vizinhos, de um lado, uma criação de búfalos, e do outro, 
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uma reserva de proteção de caráter privado7. A reserva, por sua vez, cercou uma área e 

realiza a preservação sem a presença humana, ignorando que a paisagem é o resultado da 

interação entre o ambiente físico e a presença humana no decorrer da história 

(MAXIMIANO, 2004, p. 83).   

No local, é realizada agroecologia sob a forma de agroflorestal, iniciativa que não 

surgiu de um projeto do Estado ou de políticas governamentais, ou seja, o projeto de um 

rural ecologizado não é oriundo do sistema (Estado e mercado), como é o projeto da 

agricultura Convencional dominante, conhecido como agronegócio. Em imagens de 

satélite, é possível verificar que em tal comunidade ouve recuperação significativa da 

paisagem natural. Mesmo assim, a comunidade corre riscos de desapropriação frente à 

ineficiência do Estado em garantir sua permanência pela utilização racional dos recursos e 

cumprimento da função social da terra, que deveriam ser argumentos para a realização da 

devida reforma agrária.  

Observa-se, neste caso, que as atividades ali desenvolvidas acabam contrastando e 

destoando dos vizinhos da área: o primeiro, uma RPPN, com viés conservacionista (com 

mínima presença humana) e a segunda, uma fazenda de criação de búfalos (atividade 

predatória ao ambiente). Portanto, a atividade desenvolvida pelo acampamento acaba 

ficando marginalizada e sua proposta alternativa, desconsiderada no processo decisório. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sociedade atual tem vivido um conflito quanto ao modelo de vida desejado por 

uma sociedade hegemônica e a necessidade de preservar a meio natureza para a plena 

continuidade do funcionamento regular dos ecossistemas, dos biomas e da natureza como 

um todo. Ao mesmo tempo em que ostenta uma economia predatória dos recursos naturais, 

tem-se criado mecanismos para mitigar os problemas causados à natureza com um discurso 

em que se deve chegar a um ponto de sustentabilidade, adequando elementos ambientais, 

                                                             
7   Sobre as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs): “são 

unidades de conservação de uso sustentável criadas em propriedades privadas, de forma voluntária. As 
restrições a que estão sujeitas as tornam semelhantes às unidades de conservação de proteção integral” 
(LIMA e FRANCO, 2014, p. 113). 
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aos econômicos e sociais. Como já demonstrado, a adoção de um ou outro modelo de 

gestão da natureza acaba sendo determinada pelos interesses dominantes, pautados na 

lógica moderna, que influenciam na construção das territorialidades, cujo modelo é 

determinado pelas disputas inerentes a uma ou outra visão de território e da inter-relação 

que deve existir em seu contexto. 

No entanto, nesta situação cheia de atritos, mesmo as medidas que buscam 

preservar a natureza dos males da modernidade, acabam gerando outros conflitos de 

notável violência, em especial quando as medidas afetam de forma injusta as comunidades 

tradicionais, que tem por característica básica uma relação de respeito para com o ambiente 

natural. Por este motivo, deve-se considerar a questão da territorialidade exercida pelos 

atores sociais que efetivamente se relacionam com a terra, na busca pela salvaguarda dos 

direitos mais básicos das pessoas e da necessidade de um desenvolvimento sustentável que 

não atente contra os povos. 
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