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APRESENTAÇÃO 
O seguinte relatório refere-se ao relato detalhado do Painel Temático “Unidades 

de Conservação, Povos e Comunidades Tradicionais: enfrentamento aos conflitos 

socioambientais e às agroestratégias”, proposto como a primeira atividade do projeto 

CEPF Cerrado Fronteira Agrícola e Natureza. 

Trata-se de relato de reunião, com caráter de apoio às discussões sobre formar e 

estratégias para lidar com os atuais conflitos socioambientais, não só acadêmico, mas 

buscando trazer a voz dos territórios, a fim de relatar os desafios interpostos não só pelas 

ações do Estado, mas pelo avanço da fronteira agrícola e mineral sobre os territórios da 

diversidade. 

Assim, para apresentar este relato, traz-se o poema recitado durante o Painel pela 

palestrante Maria Eugênia Trombini, de autoria do Procurador Dr. Edmundo, que atua 

junto ao MPF no caso do conflito das comunidades apanhadoras de flores com o Parque 

Nacional das Sempre Vivas. Este oferece um panorama sobre o que será tratado neste 

documento: 

 

É preciso avisar às borboletas 

Temos que interromper seus voos 

A proteção total foi decretada 

O pólen não deve ser levado de uma flor a outra 

No interior dos muros, o Parque cuidará da vida 

Alguma tecnologia permitirá sentir de longe seu perfume 

Dos gerais à serra, as abelhas devem ser investigadas 

O não lugar foi decretado 

As apanhadoras não podem colher flores 

Seu ofício não deve ser exercido 

Não é tempo de polinizar a sua poesia 

Ana Carolina não deve aprender com sua mãe 

Que é mistura da serra e do sertão 

Tatinha não pode apanhar flores 
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INTRODUÇÃO 
O Brasil é particularmente apropriado para se estudar a situação de fronteira 

agrícola (MARTINS, 2012), pois é possível visualizar as suas frentes de avanço em 

diversos estágios. Ainda temos todas as relações sociais existentes no contexto de 

fronteira, as quais o autor chama de “limites da civilização”. Na situação de fronteira é 

possível encontrar não só os agentes típicos, mas também a atuação do Estado, portanto, 

fronteira não se define pela ausência deste. Becker (2009), define então fronteira como o 

espaço “não plenamente estruturado”, e como resultado deste, um espaço com potencial 

de gerar novas realidades. 

A partir da década de 1960, foi a intervenção estatal a grande incentivadora do 

avanço da fronteira de expansão demográfica e econômica. Essa expansão, conduzida 

pelo Estado, proporcionou casos de expulsão das populações indígenas e tradicionais dos 

territórios, gerando intensos conflitos sociais e violência no campo (ALMEIDA, 2010; 

MARTINS, 2012). Especificamente no Cerrado brasileiro, os incentivos governamentais 

para estabelecimento da agricultura moderna, com base no pacote tecnológico da 

Revolução Verde, tiveram incrementos desde a década de 1970. 

Outra política do Estado que também afeta, de forma conflituosa, as populações 

tradicionais é o estabelecimento de áreas protegidas, sob o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC, Lei nº 9985/2000). As áreas protegidas com restrição de acesso, 

que visam a preservação da natureza, também geram impactos negativos nas nos modos 

de vida tradicional. Alguns autores, tais como Diegues (2001) e Barreto Filho (2001), 

dentre outros, alertam sobre as consequências danosas e conflituosas no estabelecimento 

destas áreas nos territórios tradicionais. 

 No Cerrado, a primeira Unidade de Conservação de Proteção Integral federal no 

bioma Cerrado foi implementada em 1959, mas foi durante a década de 1970, em paralelo 

às políticas desenvolvimentistas, que aumentou a implantação de Unidades de 

Conservação (UCs), em especial a criação dos Parques Nacionais (CNUC, 2018). 

No que tange às bases que norteiam atualmente no Brasil o planejamento das áreas 

protegidas, Bensusan (2014) destaca a proposta de Margules e Pressey (2000, apud 

BENSUSAN, 2014), cujo arcabouço é dividido em seis passos que compreendem: (1) 

mensuração e mapeamento da biodiversidade; (2) identificação dos objetivos de 

conservação da região; (3) revisão das reservas existentes; (4) seleção de áreas protegidas 

adicionais; (5) implementação das atividades de conservação; e (6) manejo e 
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monitoramento das reservas. Nestes critérios, nenhum deles está estritamente ligado às 

questões socioambientais das áreas a serem conservadas. 

A seleção e desenho dessas áreas também não foram imunes aos critérios de 

oportunismo. Muitas reservas foram alocadas em locais remotos ou em regiões que não 

apresentavam nenhum potencial para conservação nas últimas décadas. No caso do 

Brasil, Bensusan (2014) comenta que durante as décadas de 1970/1980, alguns critérios 

geomorfológicos ainda eram levados em consideração1 na implantação de UCs. Contudo, 

apesar desses critérios aparentemente técnicos serem levados em consideração, alguns 

autores afirmam que as unidades de conservação foram implantadas em decorrência de 

um projeto geopolítico, com clara intenção de imbricar as políticas ambientais às políticas 

de desenvolvimento, em especial na Amazônia (BENSUSAN, 2014; RAMOS, 2014; 

BECKER, 2009). 

Apesar da intenção de alocar essas áreas protegidas em regiões distantes dos 

grandes centros populacionais e menos povoadas, estas atingiram os territórios 

tradicionais pertencentes há gerações por Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs). 

Bensusan (2014) afirma que este é um modelo injusto: garante a qualidade de vida, por 

meio da reservação de áreas, às populações que ensejaram a necessidade de conservação; 

por outro lado, sacrifica aquelas populações que conservaram a biodiversidade por meio 

dos usos tradicionais da terra e dos recursos naturais, podendo ocasionar sua destruição 

cultural e social. 

A visão excludente sobre a presença humana em UCs vem mudando ao longo do 

tempo. Somente nos últimos anos, há um esforço por parte de gestores de UCs em 

estabelecer estratégias de aproximação e busca de parcerias com estas populações 

tradicionais. As pessoas, paulatinamente passaram a ter espaço no âmbito das políticas e 

diretrizes para áreas protegidas. Porém, ainda há um longo caminho a ser trilhado para a 

mitigação dos conflitos, visto que os projetos de conciliação entre desenvolvimento local 

e conservação ambiental ainda se encontram em estágios embrionários (BENSUSAN, 

2014). 

                                                           
1 A exemplo do Projeto Radam (1973-1983), que indicou áreas com características geológicas e 

geomorfológicas para estabelecimento de unidades de conservação. Contudo, Bensusan (2014, p. 55) 

ressalta que “[...] muitas dessas áreas que foram identificadas como apropriadas para a conservação eram 

apenas áreas que não possuíam nenhuma outra possibilidade de uso”. 
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Diversos estudos comprovam a conexão entre os sistemas agrícolas de povos e 

comunidades tradicionais e a conservação da biodiversidade. De acordo com Diegues 

(2005), as estratégias de conservação poderiam avançar mais a partir do critério do que o 

autor chama de etnoconservação, incorporando a existência de “áreas de alta 

biodiversidade decorrentes do conhecimento e do manejo tradicional [...], realizado pelas 

populações indígenas e não indígenas (DIEGUES, 2005, p. 309). Para tanto, o autor alerta 

que é necessário, primeiramente, o reconhecimento pelas políticas ambientais dessas 

populações como sociedades que manipulam e percebem a biodiversidade. 

Mas, as relações entre populações tradicionais e gestores de UCs, inicialmente 

conflituosas, vem passando por mudanças. Recentes pesquisas acadêmicas (LEITE, 2018; 

OLIVEIRA, 2018) já apontam que já há uma mudança na percepção destes atores sobre 

as possibilidades e ganhos de parcerias, tendo em vista que existem ameaças mais 

contundentes em decorrência das agroestratégias2, do avanço da fronteira agrícola e dos 

grandes empreendimentos (por exemplo, minerários e de expansão das áreas de cultivo 

da soja). Cada vez mais percebe-se a necessidade de parcerias frente às ameaças aos 

territórios tradicionais e de conservação da biodiversidade. 

Neste sentido, o Painel Temático “Unidades de Conservação, Povos e 

Comunidades Tradicionais: enfrentamento aos conflitos socioambientais e às 

agroestratégias” vem no sentido de apoiar a discussão sobre as estratégias de 

enfrentamento das adversidades, que tanto o órgão gestor de UCs federais (ICMBio) 

quanto os povos e comunidades tradicionais residentes nas áreas destinadas à conservação 

ambiental, se defrontam ao se depararem aos desafios de gestão quanto aos desafios 

externos às áreas protegidas. 

Neste Relatório Técnico serão apresentados os seguintes tópicos: 

a. Etapas de articulação do Painel Temático e metodologia utilizada durante o 

evento 

b. Relato do Painel Temático 

c. Execução Físico-Financeira 

                                                           
2 Este termo foi cunhado por Almeida (2010) em referência ao conjunto de atores e estratégias visando a 

expansão da produção de commodities agrícolas e minerais. O conceito será melhor detalhado no item 

“Considerações Finais e Recomendações”. 
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d. Ações de Comunicação relacionadas ao projeto “Fronteira Agrícola e 

Natureza” 

e. Considerações Finais e Recomendações 

Espera-se que, ao final deste Relatório, possa apoiar auxiliar tanto a Equipe de 

Implementação Regional do CEPF, quanto gestores públicos e lideranças de PCTs a 

refletirem as causas e contexto dos conflitos socioambientais nas atuais Unidades de 

Conservação do Cerrado brasileiro, bem como propor sugestões de ação mais efetivas 

para o enfrentamento destes conflitos, que se dão tanto dentro quanto fora das áreas 

protegidas. 

 

ETAPAS DE ARTICULAÇÃO DO PAINEL TEMÁTICO E METODOLOGIA 

UTILIZADA DURANTE O EVENTO 
O respectivo Contrato de Doação Onerosa entre Finatec e CEPF Cerrado foi 

assinado no dia 12/10/2018, possibilitando a execução física do projeto a partir desta data. 

Contudo, previamente à assinatura do Contrato, diversas articulações em torno no Painel 

Temático em questão já haviam sido realizadas. 

Inicialmente, após a conclusão da pesquisa intitulada “Fronteira Agrícola e 

Natureza” no âmbito da Universidade de Brasília3 em março/2018, a Coordenação técnica 

do projeto passou a realizar conversas com movimentos sociais, demais universidades e 

órgãos governamentais para proposição de uma discussão mais qualificada sobre 

conflitos socioambientais em Unidades de Conservação do Cerrado. 

A proposta inicial era desenvolver um Seminário específico, com convidados 

selecionados, para debater os atuais conflitos que impactam diretamente a gestão de 

territórios tradicionais sobrepostos às UCs (em especial às de Proteção Integral), bem 

como os desafios da gestão nas UCs tendo em vista a necessidade de equilíbrio entre os 

diversos atores dos conflitos socioambientais. 

                                                           
3 Esta pesquisa, em nível de Mestrado Acadêmico no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília, foi inicialmente o objeto deste projeto 
“Fronteira Agrícola e Natureza”, aprovado no 1º edital do CEPF Cerrado. Contudo, com as dificuldades 
iniciais para contratação durante o ano de 2017, a pesquisa foi desenvolvida sem apoio do CEPF 
Cerrado, mas ofereceu subsídios à nova proposta dos objetivos do atual projeto. Este histórico foi bem 
relatado no documento “Justificativas para alteração das atividades do projeto”, anexo ao atual Plano 
de Trabalho. 
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Contudo, percebeu-se uma janela de oportunidade para a ampliação do público 

que teria acesso à discussão quando da realização da VI Conferência Internacional da 

Iniciativa BRICS para Estudos Críticos Agrários (BICAS)4. 

O BICAS trata-se de  

“[...] um coletivo acadêmico composto por pesquisadores e pesquisadoras de 

universidades, com o propósito de estudar e compreender as implicações nas 

transformações agrárias globais, regionais e intra-regionais, a partir desses 

países (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) como global players, em 

uma ordem mundial mais policêntrica. O principal objetivo da BICAS é 

incentivar e promover pesquisas e estudos, intercâmbios e encontros 

acadêmicos, visando trocas e construção conjunta de conhecimento sobre as 

mudanças em curso nos territórios nacionais, nos contextos intra-regionais e 

inter-regionais, com base em uma compreensão crítica das transformações 

agrárias e ambientais, das políticas de agro-investimentos e da segurança e 

soberania alimentar nos e a partir dos BRICS” (BICAS BRASIL, 2018). 

 

Estiveram convidados à VI Conferência do Bicas, ocorrida entre os dias 12 a 14 

de novembro de 2018 na Universidade de Brasília, pesquisadores de diversas partes do 

mundo, bem como com diferentes abordagens sobre a emergência dos temas agrários nos 

dias atuais (BICAS BRASIL, 2018). 

Entendendo que a questão ambiental relativa à proteção dos espaços naturais faz 

parte também de uma discussão em âmbito global sobre o uso da terra, e, portanto, deve 

ser inserida na discussão sobre a questão agrária; entendendo também que uma das causas 

dos conflitos socioambientais no interior e exterior às Unidades de Conservação é a 

rapidez como se dão as transformações agrárias em um período de globalização da 

economia; e por fim, entendendo que os Povos e Comunidades Tradicionais e os órgãos 

ambientais de gestão das UCs passam por ameaças que sobrepõem-se a mera gestão 

territorial do espaço protegido, esta Coordenação técnica do projeto propôs à 

Coordenação da VI Conferência Bicas o Painel “Unidades de Conservação, Povos e 

Comunidades Tradicionais: enfrentamento aos conflitos socioambientais e às 

agroestratégias” durante o evento. 

A primeira atividade, portanto, foi de submissão da proposta de Painel Temático 

em conjunto com Dayse Leite, Ms. em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e 

atualmente servidora do ICMBio. Esta proposta foi aprovada no mês de julho/2018, o que 

                                                           
4 Mais informações sobre a VI Conferência Bicas estão disponíveis nos sítios eletrônicos 
https://bicasbrasil.wordpress.com/bicas/ e http://conferencias.unb.br/index.php/bicas/bicas. Acesso 
em 15 abril 2018. 

https://bicasbrasil.wordpress.com/bicas/
http://conferencias.unb.br/index.php/bicas/bicas


10 

 

possibilitou a interlocução mais assertiva sobre os temas a serem abordados bem como 

os palestrantes que abordariam tais temas. O resumo para submissão do Painel Temático 

ao BICAS encontra-se no Anexo 1 deste relatório. 

Deste modo, uma vez que esta Coordenação Técnica já estava em contato com a 

Coordenação de Gestão de Conflitos e Interfaces Territoriais (COGCOT) em virtude da 

parceria com a Universidade de Brasília para atividades de pesquisa sobre conflitos 

socioambientais em UCs, realizou convite à Coordenação para participar no âmbito do 

Painel, que foi prontamente aceito pelo Coordenador Substituto, Dr. João Madeira. 

Em relação à discussão sobre o avanço da fronteira agrícola e das agroestratégias 

sobre territórios tradicionais de Unidades de Conservação, foi solicitada a participação do 

pesquisador Dr. Caio Pompeia, da Universidade de Campinas, que pode oferecer a análise 

de conjuntura atual sobre as ameaças do discurso ruralistas sobre estes dois espaços 

territoriais. 

A definição dos demais palestrantes se deu por necessidade de pensar em um 

debate que permitisse, em especial, a voz dos territórios tradicionais atingidos por 

sobreposição com UCs e que, em algum momento, passaram por situações de 

enfrentamento aos conflitos socioambientais. A escolha das pessoas a falarem se deu pela 

lógica de proporcionar “casos bem-sucedidos” de superação de conflitos, bem como caso 

com conflito atualmente instalado. 

Deste modo, a primeira experiência relatada foi o caso do Mosaico de Unidades 

de Conservação do Jalapão/TO, onde foram estabelecidos Termos de Compromisso a 

respeito do uso do fogo por comunidades quilombolas habitantes da região há gerações. 

O caso foi apresentado pela liderança quilombola e mestranda em Sustentabilidade junto 

a Povos e Territórios Tradicionais (MESPT-CDS-UnB) Ana Cláudia Matos, da 

comunidade quilombola de Mumbuca, com o apoio da Profa. Dra. Ludivine Eloy, do 

Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. 

A segunda apresentação foi do Professor Ricardo Azevedo, indígena da etnia 

Pataxó, e habitante da comunidade indígena de Cumuruxatiba/BA. Ele relatou o caso dos 

Pataxós frente à sobreposição de seus territórios em virtude da criação do Parque Nacional 

do Descobrimento, no extremo sul da Bahia. Apesar deste caso não se situar em área de 

Cerrado, o convite para a apresentação se justifica em virtude de solicitação por parte do 

ICMBio em mostrar um dos casos de maior sucesso de resolução de conflitos entre o 
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órgão gestor das UCs e comunidades indígenas e PCT. Além disto, foi a partir deste caso 

que o ICMBio atualmente se baliza para apoiar as tratativas de resolução dos conflitos no 

próximo caso relatado abaixo, o Parque Nacional das Sempre Vivas. 

Neste último Parque Nacional, o Painel buscou dar voz a um caso em que ainda 

estão ocorrendo as discussões para buscar alternativas ao conflito instalado. As 

representantes deste caso foram Maria de Fátima Alves (Tatinha), apanhadora de flores e 

liderança da Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades Extrativistas 

(CODECEX). Tatinha teve apoio nesta discussão de Maria Eugênia Trombini, advogada 

da ONG Terra de Direitos, que acompanha a CODECEX nas questões relativas aos 

conflitos junto ao Parque Nacional das Sempre Vivas. 

A moderação do Painel Temático ficou por conta do Prof. Dr. Stéphane Gueneau, 

da Universidade Federal do Maranhão, especialista nos temas Sociobiodiversidade, 

Unidades de Conservação e Políticas Públicas. 

Deste modo, o relato do Painel encontra-se abaixo. 

 

RELATO DO PAINEL TEMÁTICO 
A reunião iniciou-se às 14h20, com a apresentação dos participantes. Stéphane 

então deu a palavra ao Prof. Sérgio Sauer, organizador da VI Conferência Bicas, que 

introduziu a importância das discussões ambientais frente aos desafios agrários impostos 

pelo processo de globalização da economia, bem como a inserção da discussão sobre 

áreas protegidas neste contexto. Após, foi dada a palavra para Karla Oliveira, 

Coordenadora Técnica do projeto “Fronteira Agrícola e Natureza”, que explicou a 

natureza do Fundo CEPF Cerrado, bem como indicou aos participantes as formas de 

interlocução e comunicação destes junto ao fundo. 

Karla Oliveira e Dayse Leite deram o panorama de onde surgiu a proposta do 

Painel Temático. A partir dos resultados de suas pesquisas de mestrado, veio a proposta 

de discutir de forma mais qualificada os conflitos socioambientais e as estratégias, tanto 

do órgão gestor quanto das comunidades tradicionais, de encontrar parcerias no 

enfrentamento a desafios mais proeminentes interpostos pelas agroestratégias. 

Após as apresentações iniciais, Prof Stéphane informa aos participantes da ordem 

estabelecida no painel, que primeiro contou com a exposição de Caio Pompeia sobre a 
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concertação política do Agronegócio no cenário atual; após, João Madeira, explicando o 

trabalho de gestão de conflitos em UCs; e por fim as apresentações das três experiências, 

em primeiro lugar, o Mosaico do Jalapão; após, o caso dos indígenas e do Parque Nacional 

do Descobrimento; e por fim, as apanhadoras/es de flores no Parque Nacional das Sempre 

Vivas/MG. 

 

Concertação política do Agronegócio e ameaças aos territórios tradicionais e áreas 

protegidas 

Caio Pompéia discursou sobre as medidas recentes em relação à concertação 

política do Agronegócio no Brasil e no mundo em torno da questão da terra, em especial 

após o processo eleitoral de 2018 no Brasil5. Buscou também trazer ao debate as 

estratégias do grupo ligado ao Agronegócio (que é uma das bases de apoio do atual 

Governo) a respeito das áreas protegidas, bem como as contradições do aparato estatístico 

que a Bancada Ruralista se utiliza para promover as ameaças aos territórios tradicionais 

e às áreas protegidas. 

Inicialmente, Caio fez um recorte da noção de Agronegócio. Diferentemente da 

noção de ‘Agrobusiness’, que surgiu nos Estados Unidos como uma tentativa de abranger 

e explicar os diferentes “negócios” envolvendo a agricultura (tanto dentro como fora da 

‘porteira’), no Brasil esta noção caracterizou um conjunto de estratagemas intersetoriais, 

como um bloco coeso, sistemático e institucionalizado visando a promoção da agricultura 

em grande escala, em especial destinada à produção de commodities. 

Esse Agronegócio brasileiro se trata de um bloco organizado por: (i) entidades 

patronais da agropecuária; (ii) indústrias de máquinas e insumos agrícolas; (iii) 

produtores das principais commodities de exportação; (iv) segmentos dos três poderes de 

Estado; (v) academia; (vi) mercado financeiro; (vii) empresas de comunicação; (viii) 

consultorias. 

                                                           
5 Aqui, há que se fazer uma ponderação. O evento foi marcado temporalmente, pois ocorreu há menos de 

15 dias após a vitória do candidato Jair Bolsonaro, que teve um amplo apoio da bancada ruralista durante 

a campanha eleitoral. Atualmente, algumas análises de conjuntura apontam a tendência de desmonte de 

uma série de políticas públicas em torno da questão agrária e ambiental (como exemplo, ver 

https://www.revistaforum.com.br/comandada-pela-musa-do-veneno-agricultura-sofre-com-retrocessos/). 

Porém, algumas conclusões ainda estão em estudo de como se dará o cenário político em torno dos 

direitos dos PCTs e áreas protegidas. Assim, não é o propósito deste relatório realizar análise conjuntural 

do atual momento político e da atual gestão, e sim inserir a análise realizada no momento político que se 

apresentava no momento do Painel Temático 

https://www.revistaforum.com.br/comandada-pela-musa-do-veneno-agricultura-sofre-com-retrocessos/
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Caio também pontuou os grupos ligados à questão da terra, mas que não podem 

ser classificados dentro da noção de Agronegócio utilizada no Brasil: (i) movimentos 

sociais; (ii) organização de trabalhadores; (iii) segmento dos supermercados (atacadista e 

varejista); (iv) setores ligados à distribuição de alimentos (exceto trendings); (v) as 

indústrias de alimentação. 

Todos os setores acima elencados são os que mais atacam os territórios 

tradicionais. Isto se dá por causa do aumento da demanda global e do aumento do preço 

das commodities. Assim, com a mediação da concertação política do agronegócio, da 

sociedade civil e do governo, a participação da agropecuária no mercado de terras tende 

a ser ampliado, pressionando áreas que ainda estão passíveis de serem utilizadas à 

produção das commodities agrícolas. 

A consequência deste processo é que a concertação do agronegócio tende a se 

voltar cada vez mais à questão da terra. Tanto é que, de acordo com Caio, ao pesquisar os 

discursos dos institutos de lobby do setor, a partir de 2018 a questão da terra passou a ser 

o “carro chefe” nas lutas políticas do Agronegócio. 

Caio explicou rapidamente sobre os principais grupos de lobby do setor. O 

Instituto Pensar Agropecuária (IPA) pode ser denominado como o “lobby 

institucionalizado” da Bancada Ruralista. Trata-se de um instituto de pesquisas 

econômicas no setor, que representa 42 instituições agropecuárias, industriais, bancos e 

instituições do mercado financeiro. Este grupo se reúne semanalmente a fim de pautar as 

ações da Bancada no Congresso Nacional. 

Outro grupo citado por Caio foi o Conselho do Agro. Composto pela 

Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (FIESP), além de outras organizações de caráter patronal, estas influenciam 

diretamente as ações do Governo, tendo quadros inseridos na estrutura deste. 

Segundo Caio, as pautas centrais de ambos as instituições são: 

a. Por parte do IPA: 

 Todas as pautas que influenciam direta ou indiretamente as áreas 

protegidas (processos de desafetação de UCs é um exemplo); 

 A legislação em torno do licenciamento ambiental 
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 Influir na questão de demarcação de terras indígenas, a partir da promoção 

de mudanças infraconstitucionais (visto que as constitucionais poderiam 

promover conflitos com a sociedade). 

b. Por parte do Conselho do Agro: 

 Aprovação do Projeto de Lei (PL) do Veneno; 

 Defesa do marco temporal para demarcação de terras indígenas e 

quilombolas; 

 Ampliação das 19 condicionantes do julgamento da Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol, com interpretação vinculante. 

Em relação a temas que ambos os grupos lobistas se debruçam, Caio destacou: 

Territórios quilombolas/tradicionais: (i) atrapalhar as demarcações; (ii) revogação do 

Decreto 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais. Segundo Caio, o argumento que os grupos se utilizam é de que o Decreto 

vem fomentando conflitos, o que é frágil, no entender do palestrante; 

Unidades de Conservação: (i) criação de UCs de “modo responsável”, de modo a 

regularizar as propriedades que estão nessas áreas; (ii) vincular o instrumento do 

licenciamento ambiental à Política Agrícola; 

Movimentos Sociais: (i) proibir as ocupações/retomadas; (ii) criar um marco regulatório 

de reintegração de posse. 

Por fim, Caio fala sobre as contradições estatísticas destes grupos ao buscar 

demonstrar dados que suportam o discurso das agroestratégias. Ele relatou o caso dos 

dados de Produto Interno Bruto da Agropecuária, o número de estabelecimentos que 

podem ser classificados como do Agronegócio, bem como dados secundários destes, tais 

quais o número de empregados no setor. 

De acordo com Caio, os institutos de lobby do Agronegócio se utilizam de dados 

agregados utilizados no Censo Agropecuário. Não separa algumas informações de 

pessoas que poderiam ser classificadas como “agricultores familiares”, por exemplo. 

Inflam os dados para que possam afirmar que o agronegócio produz e emprega mais do 

que efetivamente realiza. Os exemplos referem-se ao Produto Interno Bruto, à balança 

comercial e aos dados sobre emprego no campo coletados pelo IBGE, que são agregados 

e não possuem a separação entre outras categorias tais quais agricultores familiares. Deste 
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modo, Caio reforça a importância de estudos que indiquem a exata caracterização 

estatística do setor.  

Caio finalizou, portanto, sua apresentação ressaltando a importância de se estudar 

e compreender o atual movimento da concertação política do Agronegócio neste novo 

cenário político. 

 

Unidades de Conservação e interfaces socioambientais 

O segundo palestrante foi João Madeira, que buscou apresentar o trabalho da 

Coordenação de Gestão de Conflitos e Interfaces Territoriais (COGCOT) no âmbito do 

ICMBio. Além disto, teve como objetivo discutir a dinâmica territorial dos conflitos 

quando do momento de criação de Unidades de Conservação. 

João inicia sua fala fazendo um panorama histórico da criação de UCs no Brasil, 

desde o primeiro Parque Nacional (PARNA) criado6 até o ano de 2016. Segundo afirma, 

o processo de criação de UCs se desenvolveu em períodos muito díspares. Só a partir da 

promulgação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a criação de 

UCs se dá após consultas públicas. Contudo, não há diretriz no SNUC a respeito do que 

são e o formato destas consultas. 

De acordo com João, as consultas públicas são um momento relevante na criação 

de UCs: se bem feitas, os conflitos que possam surgir são mais administráveis; se não, há 

grandes chances da ocorrência de problemas sérios, podendo inclusive serem barradas 

pela opinião pública. Após o SNUC, João relata que houve um acréscimo considerável 

na criação de UCs marinhas e Áreas de Proteção Ambiental (APA). 

De acordo João, o ICMBio realizou levantamento em 2013 com gestores de UCs 

federais sobre conflitos com territórios de PCT ou de agricultores familiares. O estudo 

revelou que dos 69 PARNAs existentes à época, 53 UCs destes haviam conflitos 

socioambientais. Foram mapeados 81 conflitos nestas UCs de Proteção Integral, 

evidenciando mais de um conflito em algumas Unidades. Deste modo, uma das 

conclusões do estudo é que o conflito territorial é a regra, visto que mais de 70% destas 

estão sob disputa. 

                                                           
6 O de Itatiaia, no Rio de Janeiro, em 1937. 
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O estudo ainda indicou que nas UCs de Uso Sustentável, os conflitos se dão em 

menor número em virtude da própria razão de existir da Unidade. Contudo eles ainda 

existem, e podem se dar, por exemplo, devido ao não reconhecimento de uma 

determinada comunidade nos limites da UC. 

A análise realizada por João também indicou a proporção de conflitos por bioma: 

a Amazônia conta com o maior quantitativo de conflitos, porém a intensidade destes pode 

variar se comparado, por exemplo, com os casos de conflitos de UCs na Mata Atlântica, 

que estão muito mais sujeitas a problemas decorrentes da pressão populacional pela área 

protegida. 

Em relação às categorias sociais presentes nos conflitos, João destaca os 

agricultores familiares como um grande grupo que está em disputa. Mas, a proporção se 

altera quando se coloca o foco no tipo de UC. Nas de Uso Sustentável, os conflitos se dão 

tanto entre Agricultores Familiares quanto entre PCTs. Porém, nas de uso sustentável, 

existem muitos agricultores, porém destaca-se a presença de indígenas. 

Outra análise realizada no estudo foi em relação aos planos de manejo das 

unidades. Os mais antigos sequer levaram em consideração a presença das populações. 

Alguns dos planos de manejo abordam os conflitos, porém fala de soluções unicamente 

unilaterais (p. ex. regularização fundiária e indenização dos proprietários). Outros ainda 

apontam a existência das comunidades, mas não aborda nenhuma solução aos conflitos. 

Somente um único plano de manejo indica soluções pactuadas com a comunidade que lá 

estava antes da criação da UC. 

Contudo, o órgão gestor vem adotando postura diferenciada nos últimos anos, 

visto que os novos planos de manejo, ainda que em um ritmo lento, vem adotando a 

postura de evidenciar soluções viáveis aos conflitos. 

João indicou na palestra algumas áreas em que os Termos de Compromisso (TC) 

vem apoiando a gestão dos conflitos. O TC trata-se de instrumento que busca pactuar 

acordos entre o órgão gestor e as comunidades, a fim de compatibilizar os objetivos da 

UC com os direitos das populações que ali habitam há gerações. Porém, João destacou 

que no caso das sobreposições, algumas delas não são compatíveis com o TC, mas há 

alguns casos em que pode-se alterar esta situação, como por exemplo, o caso dos 

indígenas Pataxós e o PARNA do Descobrimento, no extremo sul da Bahia. 
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O ICMBio, então, possui alguns princípios para utilização destes acordos. João 

citou em especial o que chama de “Coalizão de Direitos” e a “Tradicionalidade”. Afinal, 

o que está em jogo são dois direitos previstos na Constituição: de um lado, o Art. 225 da 

CF/88, que fala sobre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos; 

e de outro, os direitos das terras tradicionalmente ocupadas, elencados nos Arts. 1º, 216, 

231, Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na legislação 

infraconstitucional. 

Em relação ao princípio da Coalizão de Direitos, João afirma que deve buscar a 

equidade entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e os direitos das 

populações tradicionais. Agora, em relação ao princípio da “Tradicionalidade”, João 

questiona: “como se decide sobre isto?”. A conclusão do ICMBio é de que não cabe ao 

órgão decidir sobre quem é ou não tradicional, visto que isto cabe ao direito de auto-

reconhecimento. 

Por fim, João demonstrou a eficácia dos TCs por meio de alguns exemplos. No 

caso da Reserva Biológica de Piratuba, toda a área de uso da comunidade ficou dentro da 

Rebio. A partir do TC, a quantidade de pirarucu aumentou em virtude do manejo da 

espécie acordado no Termo de Compromisso. 

Outro exemplo foi da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, onde a 

comunidade quilombola, que cria gado com o manejo do fogo em área onde hoje está a 

ESEC. Porém, a queima tardia atingia boa parte da UC. Porém, depois do TC, 

quilombolas passaram a realizar a queima precoce, resultando em uma queda expressiva 

do número de queimadas. 

Mais um exemplo foi o Parna da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O processo 

de criação e regularização fundiária da UC foi muito violento. A ocupação na área do 

Parque e entorno se intensificou muito, criando um conflito de grandes proporções. 

Porém, quando da elaboração do Plano de Manejo, descobriu-se que o parque era menor 

do que o esperado. Portanto, algumas retiradas de moradores se deram de forma irregular. 

O ICMBio ainda busca alternativas ao conflito instalado, demonstrando que em alguns 

casos, ainda há muitas etapas a serem superadas pelo conflito. 

Em sua conclusão, João fala que não se pode desmerecer o conflito, seus prejuízos 

e sofrimentos causados às comunidades, mas afirma que estes ainda possuem caráter 

reversível. Por outro lado, os grandes empreendimentos e obras podem ser de caráter 
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irreversível aos territórios tradicionais. Assim, por mais que o conflito gerou incertezas e 

problemas, ainda sim as UCs não dizimaram as comunidades, o que pode ocorrer no caso 

do avanço da fronteira agrícola e mineral. De acordo com João, agora pode-se pedir 

desculpas e buscar diálogo a fim de compatibilizar o interesse das populações tradicionais 

e das UCs. 

Deste modo, passou-se para a apresentação dos três casos a serem debatidos. 

 

UCs e Academia aprendendo com os quilombolas do Jalapão 

Ludivine inicia a apresentação retomando o histórico da expansão das UCs no 

Brasil. Esta foi muito significativa no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Esta 

dinâmica coincide com o avanço do agronegócio na região do Cerrado brasileiro. 

Ludivine afirma que os povos indígenas, as comunidades quilombolas e os PCTs primeiro 

depararam-se com avanço do agronegócio; as UCs, então, atingem essas áreas 

tradicionais em um momento posterior.  

Por isso, os conflitos não podem ser compreendidos somente entre os atores 

“PCTs” e os “órgãos ambientais”, mas devem ser entendidos dentro do contexto da 

expansão do agronegócio e observando o seguinte dilema: se por um lado, de uma hora 

para outra, os territórios são afetados pelas UCs, que imputam restrições ambientais às 

práticas tradicionais; por outro lado, as UCs representam um lugar de resistência, a fim 

de evitar a apropriação das terras pelo agronegócio. 

Disto vem a importância da articulação de acordos de co-gestão. Este diálogo não 

é simples, e o Jalapão é um bom exemplo para demonstrar. Mas, na região, primeiramente 

buscou-se demonstrar como o sistema produtivo quilombola apoia a manutenção do 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Tais sistemas agrícolas são pouco conhecidos e desqualificados, tanto dos 

próprios agrônomos, que consideram tais sistemas improdutivos, tanto dos ambientalistas 

e ecólogos, que muitas vezes os consideram responsáveis pela degradação ambiental. A 

pesquisa sobre esses sistemas é uma forma de avançar nesse diálogo de co-gestão. 

Ana Cláudia toma, então, a palavra para falar sobre a comunidade de Mumbuca 

no Jalapão e do conflito instalado quando da criação do Parque Estadual do Jalapão. 

Segundo Ana Cláudia, o Jalapão que não é mostrado na televisão é o da labuta do seu 
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povo originário, que considera como os primeiros ambientalistas da região. Lá, situam-

se os territórios de cinco comunidades quilombolas, divididos em 9 núcleos, todos 

certificados pela Fundação Palmares como comunidades quilombolas. 

Inicialmente, o conflito com as UCs foi violento. Mas, agora, tem-se conseguido 

resultados de unir os conhecimentos tradicionais e o respeito às UCs. O que os 

quilombolas e órgão gestor vem entendendo agora é que deve-se promover a união, pois 

todos estes estão ameaçados, tanto pelo avanço do agronegócio quanto pelas políticas que 

virão na próxima gestão. 

Os quilombolas do Jalapão são povos de diferentes partes: descendentes de 

lugares tanto da Bahia quanto do Piauí e Maranhão. Estão na região desde o século XVIII. 

Ludivine toma novamente a palavra, para falar um pouco sobre as atividades de 

pesquisa na região. O Jalapão é o maior contínuo de UCs no Cerrado, e está 

completamente situado no Matopiba. Na região da ESEC da Serra Geral do Tocantins, 

vê-se de um lado uma pressão decorrente da expansão da sola e nos terrenos acidentados, 

situam-se as UCs. Ludivine mostrou uma foto do Google Earth de 1984, que mostra uma 

área de cerrado preservado na região da ESEC. Em 2000, já havia uma expansão da soja, 

sendo que as UCs foram criadas em 2002. Em 2006, já percebia-se bastante soja na região, 

mesmo com as UCs já instaladas. Assim, a expansão das UCs coincide com a expansão 

da soja, e este é um caso emblemático no Cerrado. 

Assim, em 2018, tem-se uma paisagem binária: de um lado um mar de soja, de 

outro lado, um cerrado preservado. As comunidades convivem nestes dois cenários, com 

as áreas de soja nas chapadas (áreas estas de recarga dos rios) e do outro lado (lugar de 

vida das comunidades) as UCs. Os primeiros anos das UCs foram de muita proibição (da 

caça, pesca, uso do fogo, etc.) e conflitos. Disto resultou o acúmulo de material 

combustível, pois as pessoas pararam de queimas. Então, em 2006, ocorreu o maior 

incêndio na região, que destruiu 70% da área da ESEC.  

Isso fez com que as comunidades fossem atrás de seus direitos territoriais, e atrás 

das pesquisas a fim de visibilizar suas práticas de manejo do fogo. Neste mesmo período, 

iniciou-se as discussões sobre o TC, que foi assinado em 2012, configurando-se no 

primeiro TC firmado em UC de Proteção Integral do Cerrado. 
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Em 2013 foi autorizado pela primeira vez em 10 anos que as pessoas fizessem 

roças e manejo do gado e das pastagens para a colheita do capim dourado. Porém, 

ninguém tinha uma base científica para compreender os benefícios e impactos dessas 

práticas. Neste período, houve ainda resistência dos ICMBio em promover as práticas 

tradicionais em virtude do pouco conhecimento dos impactos destas atividades. 

De acordo com Ludivine, apesar do Jalapão ser demonstrado como uma região 

“bruta e selvagem”, todas as suas paisagens foram moldadas por seus moradores. Suas 

paisagens são marcadas não só pelo gado, mas pelo brejo, pelo capão, pelas veredas e 

pelos cerrados. Todos são manejados por práticas muito sofisticadas em diferentes épocas 

do ano. 

Assim, a pesquisa buscou documentar o cultivo de sequeiro, as roças de toco e as 

práticas de queima para evitar incêndios. Sobretudo, foram estudadas as roças de esgoto, 

realizadas em veredas e brejos. Estas foram muito criminalizadas, pois achava-se que 

acabavam com as veredas. O papel da pesquisa foi mostrar por meio de medições que 

essas roças não diminuíam a vazão dos rios. Na verdade, as roças são depósitos de 

agrobiodiversidade, garantindo a vazão hídrica e garantindo a segurança alimentar das 

comunidades. São roças extremamente produtivas, pois situam-se em solos de tufas. De 

acordo com o estudo, um agricultor consegue, em 0,5 ha, alimentar uma família de 10 

filhos durante 20 anos sem pousio e sem insumos! Assim, as roças de esgoto são sistemas 

extremamente intensivos, que se complementam às demais roças e com cultivo de gado. 

A outra preocupação dos gestores da UC era de que as roças degradassem as 

veredas, que são muito sensíveis ao fogo. Segundo os ecólogos, não se pode colocar fogo 

em uma vereda. Mas, o que a pesquisa demonstrou é que depende do tipo de fogo. Isso 

ensejou uma pesquisa de doutorado, a fim de pesquisar a sucessão vegetal em vereda de 

mata de galeria inundada. A pesquisa vem revelando o que os quilombolas já falam há 20 

anos: que as veredas voltam a se regenerar da roça de esgoto com maior biodiversidade 

que antes. 

A criação de gado na região também é um sistema multi-complexo, que leva a um 

padrão de queima sazonal em mosaico. Este sistema somente havia sido visto entre os 

Xavantes em uma savana. A pesquisa conseguiu demonstrar que, no Jalapão, essas 

práticas são importantes para a prevenção de incêndios. 
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Assim, as roças e as formas de manejo do gado se conformam como um afronte 

ao modelo do agronegócio. É uma estratégia fundamental para a segurança alimentar e 

para a conservação do Cerrado. Além disto, é uma estratégia de afirmação identitária e 

cultural para os quilombolas. 

Ana Claudia, então, toma novamente a palavra, afirmando que no território do 

Jalapão existem desafios e potencialidades. Um dos desafios é o êxodo rural e a proibição 

do fogo. No Jalapão, o Manejo Integrado do Fogo (MIF) é um sucesso. As comunidades 

sempre trabalharam com o fogo, e o Jalapão não existe sem ele. Outro desafio é o 

momento político. De acordo com os antigos, vivemos atualmente o período das 

queimadas, ou seja, juntou-se muita massa, e agora chega a hora do fogo para renovar, 

brotar novos capins, novas pessoas e novos pensamentos. “O fogo dói, mas temos que 

aprender a conviver com ele”. O secamento dos rios e as mudanças nas chuvas também 

são outros desafios que enfrentaremos pela frente. 

Deste modo, ao invés de tentar influenciar o pensamento, devemos 

“confluenciar”, ou seja, juntar para construir o novo. O conhecimento quilombola e a 

academia podem juntar para construir esse novo. No Jalapão, isto já está acontecendo, e 

deve-se expandir para outros lugares. 

Por fim, Ana Cláudia considera que o TC é uma potencialidade, pois é o momento 

onde as comunidades e as instituições colocam seus pontos de vista. O MIF, o Mosaico 

do Jalapão, as comunidades quilombolas e as UCs estão se organizando em rede, visando 

à pesquisa e resguardar os direitos quilombolas. 

 

Um acordo firmado entre Indígenas Pataxós e o Parna do Descobrimento 

A apresentação da experiência relacionada ao Parque Nacional do Descobrimento 

foi realizada pelo Ricardo Azevedo, da etnia Pataxó. Ricardo começa falando um pouco 

da história onde, em suas palavras, “o Brasil foi invadido”. Mas, o conflito com relação 

ao agronegócio chegou na região, especialmente em Cumuruxatiba, na década de 1940. 

Contextualizando a história da região, no território indígena, a Mata Atlântica foi 

bastante degradada, restando poucos remanescentes que atualmente estão sobrepostos às 
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áreas dos Parques Nacionais da região7. Os Pataxós se abrigaram nesses remanescentes 

até a criação do Parna do Descobrimento. Porém, ainda na década de 1960, houve uma 

grande degradação ambiental, em especial por conta da exploração da areia monazítica 

para extração de urânio. Também houve nessa época, o desmatamento do território de 

Prado em virtude da exploração madeireira. Assim, indígenas e quilombolas da região 

foram todos atingidos. 

Com a criação do Parna em 1999, ocorreu a homenagem aos 500 anos do 

descobrimento do Brasil. Porém, os indígenas não foram aceitos na comemoração e 

impedidos de participar do ato. Assim, a UC passou muito tempo sem a figura do Pataxó 

presente. 

Atualmente, o Parque se sobrepõe ao território de 6 aldeias pataxós. E o conflito 

explícito começou com a retomada que ocorreu em 2000, inicialmente em áreas onde 

foram expulsos por pistoleiros, e após nas áreas do Parque. Os conflitos foram bastante 

graves com o IBAMA à época, com fiscais do órgão entrando armados em escolas 

indígenas. 

Houve reintegrações de posse custeadas por fazendeiros e promovidas com muita 

violência pela política. Ricardo fala que isso ocorreu fora da região do Parque, mas 

influenciou todo o contexto da região, visto que os indígenas foram colocados como o 

“lado mau” desta história. Assim, houve manifestações de ocupações na sede do já 

ICMBio, em um momento que estavam ocorrendo muitas reintegrações de posse contra 

os indígenas. 

O acordo só veio após uma cadência de conflitos. De acordo com Ricardo, 

ocorreram vários bate-bocas, polícia entrando em comunidade indígena, diversos chefes 

de UC passaram e só aumentava ao longo dos anos. Só após a intervenção do Ministério 

Público Federal junto ao ICMBio, se passou a promover um diálogo entre estes polos. 

Segundo Ricardo, ocorreram muitas reuniões, onde os indígenas refletiram sobre 

seu papel na conservação da biodiversidade e nos acordos que assinaram. Assim, o acordo 

foi fechado em 2018. No âmbito do acordo foram definidas as zonas de uso e preservação 

do Parque, sendo elas 3: as áreas de uso intensivo, áreas de uso intermediário e áreas de 

uso restrito. Nesta última, só o extrativismo e outras pequenas atividades são permitidas. 

                                                           
7 Além do Parque Nacional do Descobrimento, há o Parque Nacional do Monte Pascoal. 
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Nas zonas de uso intermediário são possíveis a realização de agroflorestas. E nas áreas de 

uso intensivo estão as moradias e roças. 

Ricardo apresenta, por fim, a placa que simboliza o acordo firmado no Parque, 

que possibilitou a parceria hoje existente entre o ICMBio e os indígenas. Assim, passou-

se à próxima apresentação, do Parque Nacional das Sempre Vivas. 

 

Apanhadores de flores lutam contra as imposições sobre suas práticas tradicionais 

Neste último caso do Painel, Tatinha inicia sua fala apresentando-se como 

apanhadora de flores e mostrando aos participantes a bandeira do movimento social 

ligado à CODECEX, com os três lemas dos apanhadores de flores: Territóiro, Vida e 

Liberdade. 

Assim, Tatinha qualifica o que é um/a apanhador/a de flor. Quando se fala em 

“flor”, está se referindo a cerca de 90 espécies. Quando se pensa em folhas e frutos secos 

do Cerrado, sobe-se para mais de 200 espécies. Unindo-se todas as atividades de 

extrativismo e roças, está se falando de mais de 400 espécies manejadas. Assim, o 

universo de um apanhador de flor é amplo, entendendo neste contexto a roça, a flor e o 

trabalho comunitário. 

Até a sobreposição do Parque Nacional das Sempre Vivas com os territórios dos 

apanhadores de flores, havia um modo de vida muito livre. Tatinha reconhece os demais 

conflitos no território, mas enfoca aqui o conflito com o Parque. Segundo fala, os 

apanhadores de flores sofrem muita violência direta. Diz que houve casos no que chama 

“arma na cabeça”, pessoas presas e multas desproporcionais. 

Ao longo do tempo, os apanhadores foram entendendo seus direitos, e a violência 

foi modificando para uma situação mais velada: ameaças, perseguição, desqualificação 

da organização (CODECEX). Neste sentido, fala da CODECEX como a principal 

instituição representativa dos apanhadores de flores, e mesmo que esta não tenha CNPJ 

atualmente. Cada comunidade apanhadora possui sua associação. Porém, o fórum de 

articulação de todas estas é a CODECEX.  

Mesmo assim, Tatinha afirma que é constantemente constrangida por ser a 

representante da Comissão. Além disto, há questionamentos se Tatinha realmente é 
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apanhadora de flores. Porém, ela reforça que seu atual papel é a representação política e 

a voz dos apanhadores nos espaços públicos. 

O objetivo inicial da CODECEX foi a recategorização do Parna das Sempre 

Vivas, para que se tornasse uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Em algum 

momento, pediram no âmbito da Comissão a caducidade do decreto do Parque, mas 

Tatinha reconhece o papel dos órgãos ambientais na região, apesar de considerar que não 

consegue cumprir plenamente seus deveres. 

Tatinha fala que, com a criação do Parque, houve uma visibilização muito grande 

à região. E afirma que, até então, a invisibilidade da região foi o que garantiu o modo de 

vida tradicional. Mas, atualmente, o cenário é que a visibilidade é que garante o modo de 

vida, porém, ao mesmo tempo, coloca-o em risco. Como a região é muito bem preservada, 

essa visibilidade também chama a atenção para outros interesses. Foi a partir desta 

reflexão que a CODECEX não escolheu no momento a estratégia de caducidade do 

decreto do Parque. Mas, consideravam como fundamental a recategorização do Parque. 

Porém, de uns anos para cá, começaram a perceber que a conjuntura mudou. 

Agora, novamente, pedir a recategorização não era mais uma boa opção. Porém, é direito 

dos apanhadores estarem na região, a fim de garantir sua sobrevivência, a soberania 

alimentar, os modos de vida e a liberdade do povo. 

Assim, ao buscar caminhos para melhorar os conflitos na região, depararam-se 

com o Termo de Compromisso. Porém, questiona-se o formato que estes estão em análise. 

Por exemplo, como o TC deve ser protetivo, ele não deve ser realizado de forma 

individual em comunidade tradicional, mas coletivo. Todas as comunidades foram 

certificadas em um processo coletivo. Portanto, Tatinha afirma que o TC também deve 

obedecer a esta lógica. 

O diálogo com os gestores do Parque foi muito difícil, em algumas situações 

parado. O primeiro exemplo para os apanhadores de flores foi a partir do intercâmbio 

realizado com os Pataxós no Parque do Descobrimento. Foi a partir desta experiência que 

os apanhadores avançaram com a criação da própria CODECEX, e a criação de um Grupo 

de Trabalho para atuar em um possível TC. Foi neste momento que a postura dos gestores 

não ajudou para o avanço do acordo. Somente após a mudança de pensamento da 

Coordenação Regional do ICMBio, com a troca do coordenador, é que se passou a 

estabelecer o diálogo. 
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Hoje os apanhadores de flores compreendem a importância do diálogo com os 

gestores locais. Mas, é preciso pessoas sensíveis, que entendam o papel das comunidades 

dentro do Parque. Ainda possui muitos conflitos no Conselho Consultivo. 

Deste ponto, Maria Eugênia tomou a palavra, e para contribuir ao debate lembrou 

do infeliz episódio durante a visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 

que marca quais os campos que estão em questão e de que forma se pode pensar em 

oferecer resistência à concertação política que Caio falou. 

Para exemplificar, fala do discurso de desmoralização das pessoas que defendem 

os direitos de povos originários e tradicionais, em que somos chamados de “tribo 

indigenista esquerdizante que faz promoção de conflitos fundiários artificiais e luta pela 

demarcação de territórios supostamente étnicos”. Este é um trecho do blog do antropólogo 

Eduardo Luz, e mostra o esforço daqueles que estão na arena do jogo político envolvendo 

UCs e territórios tradicionais. 

Assim, Maria Eugênia afirma que o problema não é o conflito em si, mas coloca 

a seguinte reflexão: “nunca houve tanta estrada, mas nunca nos encontramos tão pouco”. 

Ou seja, o conflito pode nos elevar a outro patamar de discussão, mas é muito importante 

que se reconheça que existem partes nos conflitos que estão em uma situação assimétrica. 

É preciso reconhecer que neste debate existem 3 representantes legítimos dos 

verdadeiros guardiães das águas e da biodiversidade. A Ana Cláudia quilombola, o 

Ricardo Pataxó e a Tatinha apanhadora de flores. São eles que preservaram a natureza, 

contudo são estes que estão sendo criminalizados, sejam por agrônomos, ambientalistas, 

mas sobretudo pelo Estado. 

É importante refletir sobre isto, e compreender quais os instrumentos à disposição. 

Os normativos, que normalmente são de difícil acesso, como os Termos de Compromisso, 

devem possuir uma tradução para essas pessoas, para valer os direitos ao território. Assim, 

Maria Eugênia questiona “como que isto pode dar concretude para que as comunidades 

possam continuar existindo?”. 

Maria Eugênia reforça a importância da manutenção dessas áreas protegidas, mas 

também dos territórios tradicionais. Assim, fala que o debate deve seguir por esta chave, 

e não na simples gestão do conflito. Deve-se compreender os reais motivos que estão por 

trás do conflito. 
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A palestrante lembra que foi aprovado no Conselho Nacional de Direitos 

Humanos uma resolução não sobre os conflitos (despejos, localização destes conflitos), 

mas referentes às soluções garantidoras, alternativas para discutir os direitos 

reivindicados. Assim, cita a Dona Digé, grande referência no movimento das mulheres 

quebradeiras de coco, que dizia que é necessário que se garanta o território, pois é nele 

onde as comunidades nascem, vivem, germinam e morrem. 

Por fim, afirma que espera que se possa construir, a partir do debate, caminhos de 

como se chega a este “outro lugar”, e se colocam a disposição para fazer esse novo espaço. 

 

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO PROJETO FRONTEIRA AGRÍCOLA E 

NATUREZA 

Em relação à execução físico financeira do projeto, destacamos os seguintes 

valores como forma de comprovação dos gastos. 

Porém, é importante ressaltar que o projeto possui uma conformação em que o 

último produto do projeto é destacadamente a principal entrega e contribuição às metas 

do CEPF. Assim, a reunião de lançamento do “Observatório dos Conflitos 

Socioambientais do Matopiba”, a ser realizado em Junho/2019, será evento principal 

relacionado às entregas do projeto.  

Dito isto, a Coordenação Técnica e Financeira do projeto entende que em diversos 

momentos o fluxo de gastos do projeto não necessariamente seguirá a lógica linear de 

execução de despesas. Ou seja, pelas características próprias do projeto, não é possível 

estabelecer a relação de execução financeira de 80% da primeira parcela para que haja 

desembolso da segunda, e assim por diante. Isto porque a maior parte da execução total 

do projeto dar-se-á no último produto, motivo porque é necessário o acúmulo de recursos 

antes da última reunião, evento este que finalizará toda a execução financeira do projeto. 

Deste modo, solicitamos que a Coordenação deste CEPF Cerrado possa  
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AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, MONITORAMENTO E SALVAGUARDAS 

RELACIONADOS AO PROJETO FRONTEIRA AGÍCOLA E NATUREZA 
Em atendimento aos objetivos de comunicação e ao respectivo Plano de 

Monitoramento do Projeto “Fronteira Agrícola e Natureza”, o Painel Temático contribuiu 

para as metas elencadas. 

Em relação ao objetivo de comunicação, informamos que foi dada ampla 

divulgação do apoio do CEPF junto à organização da Conferência do BICAS. Isto pode 

ser demonstrado no folder de divulgação do evento, no Anexo 2 deste relatório. 

Além disto, no próprio Painel e na reunião para articulação do Lançamento do 

Observatório dos Conflitos Socioambientais do Matopiba, foi realizada divulgação do 

CEPF Cerrado como financiador desta atividade. 

Cabe destacar também que durante o Painel Temático, foi explicado o arranjo 

institucional do Fundo CEPF, a fim de explicar aos participantes a origem das atividades, 

que estão elencadas dentro de uma estratégia de promoção da conservação da 

biodiversidade no bioma Cerrado. 

Por fim, durante a articulação entre a equipe do projeto e os movimentos sociais 

em torno do Observatório do Matopiba, está sempre ressaltada a importância do Fundo 

para as atividades de promoção de uma rede ampliada de atores, a fim de discutir os 

conflitos em uma visão não só estritamente acadêmica, mas com a finalidade de ouvir a 

voz dos territórios. 

Em relação ao Plano de Monitoramento, um dos impactos de curto prazo apresenta 

a meta de “Movimentos sociais, gestores e pesquisadores mais articulados e dialogando 

mais sobre conflitos socioambientais em UCs”. 

Ao apresentar casos emblemáticos de conflitos existentes entre órgão gestor e 

comunidades tradicionais, buscou-se demonstrar como a partir de diálogo aberto entre 

tais setores pode promover mudanças significativas na gestão de uma UC. Além disto, 

buscou trazer uma análise conjuntural das ameaças dos setores do Agronegócio sobre os 

territórios tradicionais e áreas protegidas. 

Os casos dos quilombolas do Jalapão e dos indígenas do extremo sul da Bahia 

revelaram a possibilidade de estreitamento de ações e diálogo entre o órgão gestor e as 
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comunidades. E, ao trazer informações sobre o conflito ainda existente no Parque 

Nacional das Sempre Vivas, lançou-se luz a possíveis alternativas. 

Com finalidade de monitorar os possíveis impactos do projeto, destaca-se que 

após a realização do Painel Temático, um encontro com o Diretor de Ações 

Socioambientais e Consolidação Territorial do ICMBio em 07 de dezembro de 2018 

marcou o início dos diálogos, com o reconhecimento da CODECEX como legítima 

representante das comunidades apanhadoras de flores junto ao Parque Nacional das 

Sempre Vivas8. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
Em relação às considerações do painel, vale abordar o debate realizado após as 

apresentações. João Madeira, por exemplo, fala que por trás de todas estas discussões tem 

a ver com o próprio histórico do movimento ambientalista no Brasil. A questão dos 

conflitos socioambientais gira em torno do grande debate que ocorreu durante a 

tramitação do SNUC no Congresso Nacional, entre o que chama do grupo dos “bio lifes” 

e dos “etno people”. 

Uma vez que o SNUC foi encaminhado pela ONG Funatura com características 

bastante preservacionistas, foi a atuação dos socioambientalistas que fomentou a 

discussão de que as populações tradicionais devem ser respeitadas e valorizadas. Porém, 

como a promulgação de uma lei dificilmente ocorre mediante consensos, e sim de ganhos 

e perdas entre os atores do jogo político, a Lei demonstra tal situação em que o lado dos 

preservacionistas ganharam em alguns artigos, e o lado dos socioambientalistas ganharam 

em outros artigos (p. ex. na questão dos Termos de Compromisso em UCs de Proteção 

Integral). Deste modo, é de se esperar que o SNUC é uma lei imperfeita, mas reflete o 

jogo político do ambientalismo no Brasil. 

Assim, João reforça que para a execução da lei, a postura do agente público 

interfere de modo importante na gestão do território. Se, em momentos anteriores, o 

                                                           
8 Notícia veiculada em https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/codecex-sera-considerada-no-

dialogo-entre-estado-e-apanhadoras-de-semprevivas-em-mg-garante-icmbio/22991. Acesso em 20 abril 

2019. 

https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/codecex-sera-considerada-no-dialogo-entre-estado-e-apanhadoras-de-semprevivas-em-mg-garante-icmbio/22991
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/codecex-sera-considerada-no-dialogo-entre-estado-e-apanhadoras-de-semprevivas-em-mg-garante-icmbio/22991
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IBAMA agia com truculência sobre as populações tradicionais, isto evidencia os conflitos 

internos de execução da política. Atualmente, o ICMBio vem mudando gradativamente a 

postura, porém, João reafirma que maioria do ICMBio vê que a conciliação é o melhor 

caminho, e se há ainda violências em certos locais de qualquer ordem, isto reflete que o 

consenso ainda não é plenamente alcançado neste jogo. 

Porém, João afirma que o não respeito à tradicionalidade de comunidades rurais 

não é cabível em nenhum momento, e se ainda existem pessoas que não a respeitam, é 

necessário o enfrentamento a esta situação por meio de argumentos contundentes. 

Neste sentido, os dizeres de Santilli (2004, p. 34) corroboram com as falas até aqui 

apresentadas: 

“O socioambientalismo foi construído com base na ideia de que as políticas 

públicas ambientais devem incluir e envolver as comunidades locais, 

detentoras de conhecimentos e de práticas de manejo ambiental. Mais que isso, 

desenvolveu-se com base na concepção de que, em um país pobre e com tantas 

desigualdades sociais, um novo paradigma deve promover não só a 

sustentabilidade estritamente ambiental – ou seja, a sustentabilidade de 

espécies, ecossistemas e processos ecológicos – como também a 

sustentabilidade social, ou seja, deve contribuir também para a redução 

da pobreza e das desigualdades sociais e promover valores como justiça 

social e equidade. (grifo nosso) 

 

Ou seja, com o surgimento do socioambientalismo, o movimento ambientalista 

também se depara recentemente com um novo paradigma em relação ao tratamento da 

conservação ambiental. Ele, ao mesmo tempo que busca a proteção da natureza, requer a 

mudança de postura em relação às desigualdades sociais e a justiça ambiental. 

Stéphane argumenta que há um problema na execução de política de UCs no 

Cerrado. O argumento de que só deve existir a criação de UCs de Proteção Integral no 

Cerrado, na visão de Stéphane, advém de um argumento que não contextualiza que no 

território há uma diversidade de situações e práticas, sem qualificar com profundidade a 

gestão do território. Isto é que, ao seu entender, é um dos maiores geradores de conflitos.  

Para exemplificar, Eloy et al (2015) falam sobre algumas conclusões a respeito 

das atuais escolhas para UCs no Cerrado. Segundo os autores, uma das conclusões é de 

que o próprio sistema de escolha das áreas protegidas no bioma legitima a expansão do 

cultivo da soja. Ou seja, as áreas são selecionadas em geral naquelas locais onde o solo e 

a topografia não favorecem a mecanização, e não concorrem com as áreas de expansão 

da soja. Em muitos casos, as áreas protegidas situadas na fronteira agrícola são as Área 
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de Proteção Ambiental, que em geral oferece pouca proteção à vegetação nativa. O caso 

mais marcante é no Oeste baiano, onde existem algumas destas categorias de UCs. 

Assim, uma estratégia de criação de UCs, de acordo com os debatedores, pode 

advir das possibilidades que o SNUC apresenta, visto que não há cenário político para 

alteração desta lei atualmente. Mesmo este sendo uma “lei imperfeita”, o SNUC pode 

oferecer outras possibilidades de ação, por exemplo, os Mosaicos de UCs, que buscam 

olhar o território de forma ampla, podendo abarcar modalidades de proteção integral e 

uso sustentável com o objetivo final de proteção ambiental. 

Para complementar o cenário, Caio lembra que o cenário político atual mudou. É 

importante lembrar que todas as áreas protegidas, seja aquelas que visam a proteção total 

na natureza, quanto às que buscam a interação com os habitantes tradicionais, elas estão 

sob ataque de um único bloco coeso que visam sua eliminação. Deste modo, mais do que 

nunca, é importante fortalecer estes instrumentos e protocolos de boas experiências e 

diálogo avancem, sob pena de perda para os dois lados, tantos os “etno people” quanto os 

“bio life”. É urgente que esta tomada de consciência avance tanto em Brasília quanto nas 

pontas, para que se evitem maiores retrocessos. 

Neste sentido, é importante definir o conceito de agroestratégias, a fim de 

compreender o impacto destas sobre os territórios tradicionais e as UCs. Segundo 

Almeida (2010, p. 102), elas são: 

[...] um conjunto heterogêneo de discursos, de mecanismos jurídico-formais e de 

ações ditas empreendedoras [...] para remover os obstáculos jurídico-formais 

à expansão do cultivo de grãos e para incorporar novas extensões de terras 

aos interesses industriais, em uma quadra de elevação geral do preço das 

commodities agrícolas e metálicas (grifo nosso). 

As agroestratégias compõem uma rede articulada de instituições e entidades 

patronais, instituições intelectuais (inclusive professores em universidades), que 

elaboram discursos, ideias e políticas (OLIVEIRA, 2018). Influenciam a opinião pública 

(por meio de figuras chave na mídia), com componentes formais e informais, que segundo 

Almeida (2010), constituem verdadeiros think tanks na construção de narrativas 

justificadoras e de planos de ação.  

Nos últimos anos, o caminho traçado pelas agroestratégias tem como finalidade 

influir na formulação de políticas governamentais e seus respectivos planos, programas e 

projetos para o setor. Não está se falando somente na agregação de terras e isenção da 

carga tributária; há também uma orientação para a implementação de empreendimentos 
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agrícolas, caracterizados pela inovação tecnológica, demanda de imensas áreas (terras 

aráveis) e racionalidade voltada para o mercado de commodities9 (ALMEIDA, 2010). 

Neste cenário, territórios tradicionais e áreas protegidas estão na linha de frente 

das agroestratégias, que buscam a inserção de áreas para a produção de commodities, em 

uma unicidade de ações que visam tanto retirar direitos de PCTs quanto retirar áreas 

(desafetação e/ou recategorização) de Unidades de Conservação e desqualificar as ações 

dos órgãos governamentais. 

Ricardo, então, falou sobre a importância da postura de ceder por ambos os lados, 

tanto ICMBio, quanto as comunidades tradicionais. Segundo aponta, ambos os lados 

devem ter a postura para buscar o entendimento por meio destes instrumentos, mesmo 

que as fraturas geradas pelos conflitos anteriores sejam muito proeminentes. Não é o caso 

de todos abrirem mão, tanto as comunidades não abrirem mão de seus direitos 

tradicionais, quanto aos ambientalistas não abrirem mão das ações de conservação 

ambiental. Mas, a busca por acordos reforça que ambos os lados têm objetivos em 

comum, que é a proteção ambiental. 

As representantes dos apanhadores de flores insistiram bastante sobre as 

dificuldades dos conflitos existentes na região e possíveis soluções que o ICMBio poderia 

indicar. Porém, Ana Cláudia, representante dos quilombolas do Jalapão, lembrou que 

todas as comunidades tradicionais presentes também sofreram diversos abusos. Contudo, 

há que entender que o diálogo demora, mas deve ser construído com muita paciência e 

compreendendo as principais ameaças. Fala da importância de se estabelecer diálogo e 

intercâmbios entre as localidades onde ainda ocorre o processo de acordo com áreas em 

que o TC foi plenamente construído. 

Dayse, gestora do Parque Nacional do Descobrimento, fala da experiência do TC 

do Parque a partir da visão do órgão gestor. Reconhece que a luta para se chegar a um 

acordo veio por parte dos Pataxós, que lutaram em todos os aspectos, inclusive indicando 

pessoas para a gestão da UC em virtude do perfil do gestor. Também lembra de algumas 

fases do acordo, em que ocorreram mutirões nas aldeias para tirar as dúvidas de todos os 

                                                           
9 Almeida (2010) sugere que, apesar do discurso de “gestão ambiental” e “gestão voltada à 

sustentabilidade”, as agroestratégias não levam em conta o alto impacto e destruição dos recursos naturais 

que sua visão e práticas acarretam. 
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indígenas com os itens do TC. Esse, na sua avaliação, foi um dos momentos mais 

marcantes no processo de diálogo entre as comunidades e o órgão. 

Janaína Diniz, professora da UnB, comenta da importância de levantamento 

específico para a produção agroextrativista, visto que os dados do IBGE muitas vezes não 

são confiáveis. Assim, pondera que para balizar as estratégias de defesa das comunidades 

do Cerrado, deve-se também quantificar estes dados de produção dos sistemas agrícolas 

tradicionais. Caio lembra que tais dados são em parte colocados dentro do cálculo do 

agronegócio, mas não se tem os dados individualizados específicos das comunidades 

tradicionais. Mas, os dados dos territórios tradicionais ainda estão em construção, então, 

ainda há um caminho a ser percorrido neste sentido. 

Com tais questionamentos, o Painel Temático deixou a contribuição para a 

reflexão sobre o papel dos territórios tradicionais e das Unidades de Conservação no 

âmbito de um novo cenário político. Este não deve ser um debate só para as pesquisas 

acadêmicas, mas para a atuação política de diversos atores que enfrentarão um novo 

contexto de enfrentamento a questões mais profundas de ataques a direitos sociais. 
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Resumo/Abstract 

Há relação entre globalização/modernização da agricultura e degradação e 

esgotamento dos recursos naturais. Os países subdesenvolvidos, que possuem 

ecossistemas ainda em processo de ocupação e exploração tardias, sentem os efeitos mais 

impactantes deste processo. O desmatamento dos diversos biomas pode ser explicado pela 

preponderância da visão de um modelo hegemônico nas políticas de desenvolvimento, 

que claramente apoiou a agricultura mecanizada para produção de commodities. O 

Agrobusiness, ou Agronegócio, no Brasil tem como estratégia a acumulação de capital 

sob bases conservadoras, num verdadeiro “pacto do Agronegócio”.  

Neste “pacto” é que se configuram as agroestratégias, que compõem uma rede 

articulada de instituições e entidades patronais, instituições intelectuais (professores em 

universidades), que elaboram discursos, ideias e políticas, influenciam a opinião pública 

(por meio de figuras chave na mídia), com componentes formais e informais, que 

constituem verdadeiros think tanks.  

Nos últimos anos, o caminho traçado pelas agroestratégias é de influir a 

formulação de políticas governamentais e seus respectivos planos, programas e projetos 

para o setor agrícola. Seus objetivos são a implementação de empreendimentos agrícolas, 

as imensas áreas propícias (terras aráveis) e a racionalidade voltada para o mercado de 
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commodities, desconsiderando e invisibilizando Povos e Comunidades Tradicionais 

(PCT) que residem nas áreas há gerações. 

Mas existem resistências a essa visão hegemônica de desenvolvimento. Dentro do 

processo de consolidação da democracia no país, surge a articulação de PCT, que leva à 

Aliança dos Povos da Floresta, culminando na ideia do Socioambientalismo. Trata-se de 

um novo paradigma, o “ecossocialista”, que se contrapôs ao paradigma “capital-

expansionista”.  

O socioambientalismo surge como movimento de resistência e luta, inclusive em 

âmbito internacional, contra projetos que interferem nos ecossistemas, tendo como 

exemplos a repercussão do assassinato do líder dos seringueiros Chico Mendes, que 

resultou na criação das Reservas Extrativistas; a luta do Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), que questiona os impactos sociais e ambientais provocados por 

barragens, em defesa dos recursos hídricos e por alternativas à atual política energética; 

as quebradeiras de coco babaçu que resistiram aos processos de desmatamento dos 

palmeirais de babaçu; e, mais recentemente, a luta contra a hidrelétrica de Kararaô no Rio 

Xingu (rebatizada de Belo Monte) e a luta dos Pataxós pelo território e pela gestão do 

Parque Nacional do Descobrimento sob outras bases de forma a manter a proteção da 

biodiversidade integrada à promoção do desenvolvimento socioambiental.  

Diversas são as iniciativas que vem surgindo e que podem ser compreendidas 

como esforços desses segmentos sociais no sentido de se consolidarem como 

colaboradores da política de conservação da biodiversidade e como forma de se oporem 

às agroestratégias. A criação de Unidades de Conservação (UC) no Brasil pode ser 

considerada como uma dessas estratégias. 

Dados oficiais apontam que aproximadamente 70% dessas UC estão sobrepostas 

a algum território tradicionalmente ocupado, o que tem levado a muitos conflitos 

socioambientais. Contudo, um elemento é importante nesse contexto: apesar delas 

oferecerem restrições à ocupação e ao uso dos territórios por PCT, ainda assim oferecem 

condições à proteção da biodiversidade essencial à manutenção dos modos de vida desses 

segmentos, contrariamente ao que é articulado pelas agroestratégias.  

Isso nos remete a uma discussão que vem sendo feita no campo da sociologia 

política, em que o papel dos atores locais (gestores, técnicos, segmentos sociais 

apoiadores e/ou opositores das UC, etc.) é importante como influenciador do processo de 

implementação dessa política pública. Nesse sentido, a implementação da política vai 

além da mera execução do que foi planejado (Top-down) e está sujeita ao contexto local 
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e ao jogo dos atores, o que faz com que ocorram negociações entre os atores e adaptações 

das normas. Essas adaptações locais podem gerar movimentos de baixo para cima 

(Bottom-up) que culminam na re(formulação) das políticas.  

Nesse sentido, no processo de implementação de UC, o papel desempenhado pelos 

gestores locais juntos aos PCT pode conformar possibilidades de construção de 

alternativas às agroestratégias a partir do desenvolvimento de ações que promovam a 

conservação da biodiversidade aliada à promoção do desenvolvimento socioambiental. 

A partir dos depoimentos de lideranças comunitárias residentes no interior ou 

entorno de UC, que concomitantemente sofrem com o avanço das agroestratégias nos 

territórios, este painel tem como objetivo discutir como os conflitos socioambientais e as 

agroestratégias podem ser enfrentados a partir das relações estabelecidas nos processos 

de implementação das UC, sob bases que respeitem a diversidade natural, histórica e 

cultural, envolvendo equipes gestoras dessas Unidades e os PCT. 

Este painel terá apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e adotará metodologia de debate e diálogo entre lideranças dos 

PCT, gestores de UCs e pesquisadores sobre o tema proposto. 
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ANEXO 2 – Panfleto de divulgação do Painel Temático “Unidade de Conservação, Povos 

e Comunidades Tradicionais”. 

 

 


