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O Programa Juristas Leigos da AATR-BA  e a Turma de 
Pescadores e Pescadoras

Quem Somos? 

A Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais 
no Estado da Bahia (AATR-BA), fundada em 21 de 
abril de 1982, presta assessoria jurídica popular às 
organizações e movimentos sociais do campo no 
estado. A AATR-BA surgiu como entidade de apoio 
aos advogados que atuavam na defesa dos traba-
lhadores rurais, percebendo que o apoio aos advoga-
dos implicava também no apoio à luta dos tra-
balhadores rurais.

O Programa Juristas Leigos foi criado em 1992, mo-
mento em que a Associação decidiu construir um 
processo de formação baseado na reflexão, crítica 
e difusão dos conteúdos jurídicos em conjunto com 
os trabalhadores rurais. A Educação Jurídica Popu-
lar, concretizada nos 20 anos do Programa Juris-
tas Leigos é mais um caminho/instrumento utilizado 
pela AATR para potencializar a luta dos povos, movi-
mentos e organizações populares do campo. 

Nossos
Direitos!
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O Programa Juristas Leigos da AATR-BA  e a 
Turma de Pescadores e Pescadoras

A Realidade que enfrentamos 
 
O modelo de desenvolvimento do Brasil e da Bahia é predador e 
excludente. Nele impera o agronegócio e hidronegócio, que é 
baseado na concentração fundiária, produção para o mercado 
externo, uso intensivo de agrotóxicos e maquinários, e na 
aliança entre Estado e empresas privadas para o avanço de 
grandes projetos do capital. 

Este modelo desconsidera as necessidades da população e 
utiliza a terra e demais bens da natureza apenas para geração de 
lucros para um pequeno setor da sociedade, com alto custo social 
e ambiental (conflitos no campo, desmatamento, insegurança 
alimentar, expulsão dos povos do campo de suas terras e territórios, 
precarização das relações de trabalho etc). AATR-BA atua junto aos 
povos do campo, em suas formas de resistências e na luta pelo 
reconhecimento dos mesmos e de seus direitos.

Como atuamos no Juristas Leigos?
  
A luta pela transformação social exige uma aprendizagem 
democrática e participativa, que estimule a curiosidade 
crítica. Para tanto, o cuidado com a linguagem, a postura 
do facilitador, o diálogo com as experiências dos partici-
pantes, são procedimentos essenciais durante os cursos. O 
Programa se desenvolve em etapas que trabalham um ou 
mais assuntos específicos, sendo que cada etapa é 
executada a partir dos módulos elaborados pela AATR. As 
etapas são discutidas com cada turma, sendo que algumas 
temáticas são definidas levando-se em consideração a 
realidade das turmas,  as problemáticas vivenciadas por 
cada região e a conjuntura política na qual estão inseridas. 
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O Programa Juristas Leigos da AATR-BA  e a 
Turma de Pescadores e Pescadoras

A Turma de Pescadores e Pescadoras

Esta turma foi formada por representantes de comunidades pesquei-
ras, principalmente da região da Baia de Todos os Santos, em parce-
ria com o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP) 
e o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), especialmente com a 
Escola das Águas. O programa objetivou potencializar a luta dos 
pescadores em face aos conflitos socioambientais e as viola-
ções de direitos ocasionadas pelo atual modelo de desenvolvi-
mento imposto para a região. A turma foi iniciada em setembro de 
2012 e finalizada em junho de 2013, com as etapas realizadas na 
Escola das Águas, no Bairro da Ribeira, Salvador, BA.   

Essa cartilha tem a síntese 
dos temas (conteúdos) tra-
balhados durante as etapas, 
possuindo a função de mul-
tiplicação do curso com as 
comunidades e demais inte-
grantes do movimento de 
pescadores e pescadoras.

É com muita satisfação que 
fazemos essa partilha!! 

Vamos juntos por mais esse 
caminho. Saudações.

Associação de Advogados 
de Trabalhadores Rurais 

no Estado da Bahia 

Salvador, Junho de 2013
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Estado, Direito e Movimentos Sociais

Sabemos que fazer a discussão sobre o que é o Estado e 
como nos relacionamos com ele é muito importante para os 
movimentos sociais, pois no processo de luta por direitos 
estamos o tempo inteiro tendo que negociar e discutir, 
enfrentar o Estado. Neste sentido, é preciso discutir algumas 
questões centrais: Será que ele sempre existiu? O que enten-
demos por Estado? O que ele representa na nossa sociedade?

Como e quando surge o Estado

É difícil sabermos com certeza a partir de quando e onde as 
sociedades passaram a se organizar política e juridicamente 
por meio da formação de Estados. O que podemos perceber 
é que o Estado já teve diversas formas (escravidão, feuda-
lismo, capitalista) e se transforma na medida em que a socie-
dade também se modifica. Sendo assim, o Estado é fruto da 
sociedade em que vivemos.
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Estado, Direito e Movimentos Sociais

Estado X Movimentos Socais

A parcialidade do Estado não passa despercebida na sociedade. 
No nosso dia-a-dia sentimos as dificuldades para acessar a edu-
cação, saúde, saneamento básico, crédito para a produção, 
mesmo pagando impostos para que o Estado garanta todos 
esses direitos para o povo. Por defender seus interesses, os 
movimentos sociais e as diversas comunidades precisam estar 
em constante diálogo com o Estado, pleiteando políticas públicas, 
direitos e lutando por uma sociedade mais igualitária e digna. 

É nesse processo de luta que os movimentos sentem na pele as 
contradições desse Estado que também se mostra racista, ma-
chista, violento e autoritário. Porém, o Estado não está alheio às 
pressões e reivindicações dos grupos populares. Neste processo 
de luta, os movimentos têm conquistado importantes espaços. 

ATENÇÃO
Embora a grande privilegiada seja a classe dominante, não 

podemos esquecer que a história de luta e resistência da classe 
trabalhadora foi capaz de encontrar espaços para influenciar na 

definição das leis e de políticas públicas!

O que entendemos por Estado?

Algumas pessoas retratam o Estado como se este fosse resultado de 
um acordo comum (pacto social) entre os cidadãos. Se fosse assim, 
o Estado seria responsável por cuidar dos interesses de todos, por 
buscar o bem comum. Porém, não é isso que vemos no dia-a-dia. Na 
prática o Estado é hierárquico, burocrático, lento para alguns 
grupos, rápido para outros, ou seja, a atuação do Estado é seletiva 
e atende aos interesses de uma parcela pequena da sociedade : a 
classe dominante.
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Estado, Direito e Movimentos Sociais

Estado e Governo são a mesma 
coisa?
Outra questão que nos traz algumas 
confusões no dia-a-dia é a diferença 
entre “Estado” e “Governo”. O governo 
é formado pelos grupos políticos que 
administram o Estado, geralmente 
sendo escolhido por meio de eleições 
(presidentes, governadores, prefeitos, 
secretários, etc.). Já o Estado é a 
estrutura dividida em Poderes (Poder 
Executivo, Poder Legislativo e Poder 
Judiciário) composta por Municípios, 
Estados, Distrito Federal e União.

E o Direito? 

Todos os dias nos deparamos com diversas situações que são regula-
das pelo direito: compras, casamento, contrato de trabalho, edição 
de leis, entre outras. Assim como o Estado, o direito também é um 
produto da sociedade em que vivemos e do mesmo modo 
também atende aos interesses da população de forma desigual. 
Muitas mudanças já foram conquistadas pelo/as trabalhadores/as 
por conta da luta. O direito pode representar um instrumento de 
luta por melhores condições de vida, porém apresenta muitos limi-
tes na sua utilização e nem todos os direitos conquistados são efeti-
vados na prática.

Não podemos esquecer...
O direito é também um instrumento do Estado, servindo aos seus 

interesses. Dessa forma, muitas vezes o direito é usado para criminalizar 
os movimentos sociais, as lutas populares e oprimir a voz do povo.
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Estado, Direito e Movimentos Sociais

Organização do Estado: União, Estados e 
Municípios 

O Estado brasileiro é uma federação. Isto quer dizer que a organiza-
ção e administração das atribuições públicas (por exemplo, a saúde, 
a educação etc.) são divididas entre as várias esferas. No Brasil, 
essas esferas são três: uma nacional (a União), uma regional (os 
Estados) e outra local (os Municípios).

UNIÃO FEDERAL ESTADOS MUNICÍPIOS
Presidência, 
Ministérios 

e 
Autarquias 
Federais

Governo 
Federal

Congresso Nacional 
(Senadores e Deputados 

Federais)

Justiça Federal Justiça EstadualPODER 
JUDICIÁRIO

PODER 
LEGISLATIVO

PODER 
EXECUTIVO

Governadoria, 
Secretarias 
Estaduais e 
Autarquias 
Estaduais

Governo 
Estadual

Assembleia Legislativa 
(Deputados Estaduais)

Prefeitura, 
Secretarias 
Municipais 

e 
Autarquias

Governo 
Municipal

Câmara dos Vereadores

Ministério Público e Defensoria Pública

Além dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, existem 
dois órgãos que muitas vezes aparecem na nossa relação com o 
Estado: o Ministério Público e a Defensoria Pública. O Minis-
tério Público é a instituição pública que tem como dever 
defender os interesses coletivos, como, por exemplo, o meio 
ambiente e o patrimônio público. Já a Defensoria Pública, entre 
outras funções, tem que prestar assistência jurídica integral 
e gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços 
de um advogado, facilitando o acesso dessas à justiça. 



13Nossos
Direitos!

Terra e Território – História e Lutas

História de ocupação das terras no Brasil

Todos nós sabemos um pouco da história do Brasil e de 
como se deu o processo de ocupação de nosso território. 
No entanto, a História “oficial” não conta que a maior parte 
das terras brasileiras sempre esteve ocupada pela posse 
direta dos povos indígenas, e depois, também pelos 
negros aquilombados e pelos trabalhadores livres pobres. 

Mesmo com a formação dos latifúndios os povos do campo 
construíram muitas formas de autonomia frente aos pro-
prietários de terra, principalmente através da luta cotidi-
ana pelo direito à terra e ao território. Apesar disso, boa 
parte das terras livres no Brasil se transformou em terras 
aprisionadas nas mãos de poucos onde se convive com 
manifestações constantes de violência.

História de ocupação das terras no Brasil

Todos nós sabemos um pouco da história do Brasil e de 
como se deu o processo de ocupação de nosso território. 
No entanto, a História “oficial” não conta que a maior parte 
das terras brasileiras sempre esteve ocupada pela posse 
direta dos povos indígenas, e depois, também pelos 
negros aquilombados e pelos trabalhadores livres pobres. 

Mesmo com a formação dos latifúndios os povos do campo 
construíram muitas formas de autonomia frente aos pro-
prietários de terra, principalmente através da luta cotidi-
ana pelo direito à terra e ao território. Apesar disso, boa 
parte das terras livres no Brasil se transformou em terras 
aprisionadas nas mãos de poucos onde se percebe mani-
festações constantes de violência.
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Pouco investimento na agricultura familiar
A agricultura familiar alimenta 70% da 
sociedade brasileira, mas há uma 
desigualdade nas verbas destinadas à 
produção agrícola, pois o Governo Fe-
deral destinou R$ 16 bilhões para a 
pequena agricultura e R$ 107,2 bilhões 
para o agronegócio, este dominado 
pelas grandes empresas (nacionais e 
estrangeiras), sendo um modelo 
baseado na precarização do trabalho, 
na exploração intensiva da natureza e 
na expropriação das terras e territórios.

Investimentos na 
Produção Agrícola

Agronegócio
87%

Agricultura Familiar
13%

Terra e Território – História e Lutas

Concentração de 
Terras

Esta história da ocupação 
de terras gerou e consoli-
dou uma estrutura fun-
diária das mais concentra-
das do mundo (muita terra 
nas mãos de poucos). 
Hoje, temos no Brasil 29 
milhões de brasileiros na 
área rural. De acordo com 
o IBGE, o Brasil possui 
mais de cinco milhões de 
estabelecimentos rurais. Desse total, 85% pertencem à agri-
cultura familiar. Apesar de ser maioria, a agricultura familiar 
ocupa somente 25% do território brasileiro. Os outros 15%, 
representantes do agronegócio, controlam os ¾ restantes das 
terras agricultáveis do país.



15
Nossos

Direitos!

“Arrancaram nossos frutos, cortaram nossos ramos, 
queimaram nossos troncos, mas as nossas raízes não poderão matar” 

(Hino da Campanha Continental Indígena Negra e Popular, 1992)

Povos do Campo

Apesar do agronegócio ficar com a grande maioria das 
terras e dos recursos públicos, o campo brasileiro é 
formado massivamente por camponeses, pequenos 
produtores, povos indígenas, comunidades quilombo-
las, fundo e fecho de pasto, pescadores/as artesanais 
entre outros povos. Estes grupos mantêm uma relação 
histórica com a posse da terra e da água e têm sofrido 
intensos ataques por conta da imposição do atual modelo 
de desenvolvimento. Mas, se afirmam também como 
resistência, sendo, neste sentido, a luta pela posse da 
terra o elemento que os une e unifica. 

Terra e Território – História e Lutas
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Luta pela terra  

Apesar do Direito ser utilizado na maioria das vezes para a defesa 
do latifúndio, do agronegócio e dos empreendimentos do capital 
para o campo, existem direitos conquistados pelos movimentos e 
organizações populares que podem ser utilizados como instrumen-
tos de resistência e de luta dos povos do campo por terra, território 
e soberania alimentar. São alguns exemplos importantes:

Direito à posse: a posse existe independente 
de se ter um título de propriedade. Assim, a 
posse é um direito mais legítimo do que o direito 
de propriedade, pois se fundamenta no trabalho 
efetivo da mulher e do homem do campo. A 
função social da posse no mundo rural é alcançada 
através da agricultura, da pecuária, do extrati-
vismo, devendo necessariamente beneficiar uma 
coletividade.

Função Social da Propriedade e Reforma 
Agrária: A propriedade não pode ser considerada 
como algo absoluto, pois há a necessidade de 
cumprir a função social. Para cumprir a função 
social da propriedade, o proprietário tem que 
preservar o meio ambiente, respeitando as leis 
ambientais, tem que usar a terra, produzindo 
alimentos ou algo de útil nela, tem que respeitar 
as leis trabalhistas e garantir o bem estar dos 
trabalhadores e proprietários, sem causar con-
flito. Caso estes requisitos não sejam cumpridos, a 
propriedade deve ser desapropriada (transferida 
para o Estado), mediante o pagamento de indeni-
zação ao proprietário e depois destinada para a 
Reforma Agrária. 

Terra e Território – História e Lutas
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Terras que inxiste no mundo
Inhantes de nóis nascê!

Qui num inxiste somente
Prus rico se inriquecê.

E qui nóis tem o dereito
Num pedaço, pra vivê!

De Claudio Thomas Bornstein, 
em Luta da Terra Briga de Foice

Direito ao território: A relação com os recursos naturais 
(terra, água, mar, rio, mata) não se resume a produção 
(plantar, colher e vender), tendo uma relação com a história 
da comunidade, demonstrando o modo de viver e existir 
dos diversos grupos (cultura). O território  além daquele 
espaço  onde se planta e onde se mora, é também o lugar onde 
se pesca, onde se caça, onde se pega frutas, onde se procura 
as ervas para a cura, onde o povo se organiza, onde se lembra 
da história, onde se festeja, onde se reza. O direito ao território 
está fundamentado na Constituição Federal de 1988 e na Con-
venção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que 
garante a posse e propriedade dos territórios para as comuni-
dades tradicionais.

Discriminação das terras devolutas: Terras devolutas são 
terras públicas que ainda não foram demarcadas pelo Estado 
e que estão sendo ocupadas por posseiros ou estão griladas 
(com documentos falsos) pelos latifundiários. A discriminação 
é um processo previsto na lei para delimitar e arrecadar as 
terras devolutas e depois distribuir prioritariamente para 
quem da terra realmente precisa. 
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Terra e Território: 
Reconhecimento e Titulação

Ganhos Importantes

Sabemos do comprometimento do Estado com 
os grandes interesses econômicos, mas, ainda 
assim, a luta dos povos do campo por reconhe-
cimento, apesar das atuais ameaças que vem 
sofrendo, teve alguns ganhos importantes nos 
últimos períodos, como os procedimentos de 
titulação e regularização fundiária. Nas próxi-
mas páginas, vamos entender um pouco estes 
procedimentos.
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Desapropriação para �ns de Reforma Agrária

A Constituição Federal de 1988 autoriza a desapropriação dos 
imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função social. A 
desapropriação se processa em três fases: 1. fase declaratória 
(o Poder Público declara o bem a ser desapropriado); 2. fase 
executória (a fixação do valor do bem para a indenização na via 
administrativa ou judicial) e 3. fase de imissão na posse (a 
transferência da propriedade do bem ao Poder Público).  O 
Instituto Nacional de Colonização de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) é responsável por esta desapropriação.

Discriminação de Terras Públicas
Discriminar é o mesmo que 
separar. Através desse pro-
cedimento o Estado tem como 
identificar as terras que lhe 
pertencem e que estão sob o 
domínio de particulares, em 
muitos casos, grileiros de 
terras. O procedimento com-
preende uma fase administra-
tiva (analisar os documentos, 
ir aos cartórios, medir a terra 
etc.) e, às vezes, uma fase 
judicial (disputa sobre quem é o proprietário da área). Os Estados 
são os responsáveis pela discriminação. No caso da Bahia, quem 
deve iniciar o procedimento é a Coordenação de Desenvolvimento 
Agrário (CDA) e, assim como nos outros estados, se houver conflito, 
a Procuradoria Geral do Estado (PGE) deve entrar com um processo 
judicial para delimitar as terras públicas e anular os títulos falsos.

Terra e Território: 
Reconhecimento e Titulação
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Demarcação de Terras
 Indígenas 

A Constituição Federal estabelece o 
direito dos Povos Indígenas à posse e 
uso exclusivo de suas terras tradicio-
nalmente ocupadas. O procedimento 
adotado na atualidade pela Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), órgão 
responsável pela política indigenista no 
país, está previsto no Decreto nº 
1.775/96 e compreende as fases de 
Identificação, Delimitação, Demarcação 
e Registro.

Titulação dos Territórios Quilombolas
A constituição assegura às 
comunidades quilombolas a 
propriedade definitiva dos 
territórios. O Decreto nº 
4.887/03 e a Instrução Nor-
mativa nº 49 do INCRA são 
os instrumento legais que 
atualmente tratam do pro-
cedimento para identifica-
ção, reconhecimento, deli-
mitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras 
ocupadas por comunidades quilombolas. O Instituto Nacional de 
Colonização de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é respon-
sável por este procedimento.

Terra e Território: 
Reconhecimento e Titulação
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Terra e Território: 
Reconhecimento e Titulação

Criação de Reserva Extrativistas.  

Outro instrumento que as comunidades extrativistas têm para 
garantir seus territórios é a reserva extrativista ou RESEX, 
prevista na Lei 9.985/00, também conhecida como Lei do 
SNUC. A RESEX é criada por decreto presidencial, que 
delimita uma área (chamada de mosaico) para a reserva. 
Todas as áreas particulares dentro do mosaico devem ser 
desapropriadas para dar lugar à reserva. 

A partir de então, a área passa a ser destinada ao uso susten-
tável pelas comunidades extra-
tivistas que vivem e desenvolvem 
suas atividades lá, a partir de um 
contrato de concessão de uso 
(contrato administrativo pelo 
qual o Poder Público permite que 
um bem que lhe pertence seja 
utilizado por particulares). 

A RESEX tem um Conselho Deli-
berativo (formado por sociedade 
civil e Estado) que serve para 
determinar como ela será 
utilizada pelas comunidades e 
fiscalizar seu funcionamento. O 
Conselho é também responsável 
por aprovar um Plano de 
Manejo (um documento que diz 
como e por quem a reserva 
poderá ser utilizada).
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A luta não acabou

A existência dos procedimentos são ganhos importantes, mas 
eles não significam, por si só, a garantia na prática do acesso 
à terra e aos territórios, em razão da demora dos órgãos e 
dos ataques e ameaças da elite agrária. 

Os povos do campo travam uma luta constante com o Poder 
Judiciário, Executivo e Legislativo que teimam em promover 
ações de desmantelamento das políticas de Reforma Agrária e 
de Regularização dos Territórios. 

Logo, só a luta de todas as organizações e movimentos 
populares é que pode assegurar que o direito ao território 
seja respeitado e garantido pelo Estado.

Terra e Território: 
Reconhecimento e Titulação



23
Nossos

cartilha para as comunidades pesqueiras
Direitos!

Direito Ambiental

“Eu sei pegar carangueijo, sei
pegar ostra, sei pegar aratu, tudo

em cima do mangue eu sei fazer, e
no caminho da roça também, eu

sei fazer de tudo. Pescadores
moram na terra de onde tiram a

farinha e o dendê.”
(D. Maria, de São Francisco do

Paraguaçu)

Quando se fala em meio ambiente, 
falamos principalmente da relação 
histórica entre os povos do campo, das 
águas e das �orestas com os recursos 
naturais. Para essas populações o meio 
ambiente é um elemento fundamental 
para garantir a reprodução da vida. É a 
partir da natureza que se tem trabalho 
e onde se tira o sustento. Em relação 
aos pescadores artesanais e marisquei-
ras é possível dizer que possuem um 
modo tradicional de viver e de lidar 
com a natureza, que envolve história e 
respeito e é passado de geração para 
geração. 
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Direito Ambiental
Modelo de Desenvolvimento e Meio Ambiente
Como vimos, o modelo de desen-
volvimento brasileiro baseia-se na 
monocultura para exportação e em 
grandes projetos de infraestrutura 
�nanciados pelo Estado. Nesse 
modelo, a natureza é vista como 
instrumento do homem a serviço do 
capital. Essa forma de encarar os 
recursos ambientais gerou a expan-
são das fronteiras agrícolas, poluição, 
degradação, perda e ameaça à biodiversidade, pressão e impactos 
sobre as populações locais, dentre outros problemas e con�itos. O 
debate sobre a preservação do meio ambiente se constituiu como pauta 
dentro das lutas dos movimentos sociais que tentam preservar suas 
formas tradicionais de viver e construir outras alternativas para produzir 
de forma sustentável e enfrentando a lógica capitalista.

Sistema Nacional de Unidades de Conservação
As Unidades de Conservação são áreas criadas pelo Poder Público 
para a proteção do meio ambiente. Alguns tipos de Unidades de 
Conservação protegem também o patrimônio histórico-cultural, as 
comunidades tradicionais, suas práticas e o modo de vida, possibili-
tando o uso sustentável dos recursos naturais existente nessas áreas. 
Dentre as unidades de conservação, a Reserva Extrativista (RESEX) 
é o principal instrumento utilizado pelas comunidades para garantir 
o uso do território de forma sustentável, de acordo com a legislação 
nacional, como vimos.

Vale lembrar: Apesar de depender da ação do poder público 
para ser criada, a maioria das RESEXs que temos no Brasil são fruto 

de mobilização popular.
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Direito Ambiental
Gestão das RESEX ou MANEJO
O manejo ou gestão da RESEX é o 
conjunto de ações e atividades 
necessárias para preservar e 
manter a reserva. O Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação 
(SNUC) determina que em 05 
(cinco) anos as unidades de conser-
vação devem construir um Plano 
de Manejo que levará em conside-
ração a área da unidade de conser-
vação e também o entorno. O 
mesmo serve para as Reservas 
Extrativistas. Todo e qualquer uso 
da RESEX deve ser feito de acordo 
com o que está previsto no plano 
de manejo. 

Apesar do Plano de Manejo se 
con�gurar como um documento 
fundamental para garantir o bom 
funcionamento da RESEX (quando expressa os interesses das comuni-
dades), muitas unidades de conservação no Brasil não possuem um 
plano de manejo registrado. Isto coloca em risco a preservação e 
controle do uso da área, prejudicando assim, muitas vezes, as comuni-
dades, maiores interessadas na preservação e no uso sustentável da 
Reserva. 

Fique Atento!
Veri�que Se se a Resex em que sua comunidade vive tem ou não um 

Plano de Manejo e participe dos processos de gestão da Resex!
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Direito Ambiental

Construção do Estaleiro Paraguaçu

Licenciamento Ambiental

É importante lembrar que a construção, instalação, ampliação e 
funcionamento de empreendimentos e atividades que usam recur-
sos ambientais dependerão de uma autorização do poder público. 
Esse processo que engloba diversas fases, estudos e ações é 
chamado de licenciamento ambiental.

Licença Ambiental

É uma autorização emitida pelo órgão ambiental competente, para 
quem deseja executar a obra ou atividade que poderá causar dano 
ao meio ambiente. Como é uma autorização, pode ser cassada caso 
as condições estabelecidas pelo órgão ambiental não sejam cumpri-
das por quem vai executar a obra, ou operar o empreendimento.
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Direito Ambiental

Como obter a licença

Para ter a licença é necessário que aquele que pretende construir 
e/ou exercer atividade danosa ao meio ambiente faça um estudo 
dos impactos ambientais que tal empreendimento e/ou atividade 
pode gerar. Esse estudo de impacto ambiental (EIA) é 
obrigatório para o licenciamento de grandes empreendimentos com 
significativo impacto ambiental e deve ser elaborado por profissio-
nais legalmente habilitados.

Há também a formulação do Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA). Esse deve ser elaborado em uma linguagem mais aces-
sível com o objetivo de tornar público o estudo técnico. O RIMA 
deve oferecer informações essenciais para que a população tenha 
conhecimento do projeto e as consequências ambientais de sua 
implementação.

Fique Atento!
O RIMA é exigido em todos os casos em que se exige o EIA e deve ser 

divulgado amplamente, para que toda a sociedade tenha acesso!
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Direito Ambiental

Como a gente pode ver, são várias fases e diferentes licenças 
para que um empreendimento chegue ao final e exerça uma 
atividade. Cabe a todas e todos ficarmos atentos e averiguar se 
a empresa, órgão do poder público, entre outros, possuem 
todas essas licenças e cumpriram com as exigências estabeleci-
das pelo órgão público ambiental competente!

Cabe ainda lembrar que a fiscalização e exigência dos movi-
mentos e comunidades diante dos grandes empreendimentos é 
o que tem contribuído para a manutenção dessa forma tradicio-
nal de conviver com os recursos naturais e fortalecido a luta 
pelo direito a um meio ambiente equilibrado e sustentável.

Fique Atento!
Essas licenças não tiram do empreendedor a obrigação de ter outras 

autorizações ambientais junto aos órgãos competentes. Atividades que 
se utilizam de água, por exemplo, precisaram de outros procedimentos 

exigidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos.

O empreendedor deverá se submeter 
a três tipos de licença:

Licença Prévia (LP) - aprova a locali-
zação, concepção e define as medidas 
mitigadoras e compensatórias dos 
impactos negativos do projeto; pode 
ser chamada também de licença de 
localização;
Licença de Instalação (LI) - autoriza 
o empreendedor a iniciar as obras;
Licença de operação (LO) - autoriza o 
interessado a iniciar suas atividades.

Procedimento de Licenciamento Ambiental
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Direito Penal e 
Processo Penal

“Se pensas que burlas as normas penais
Insu�as agitas e gritas demais

A lei logo vai te abraçar infrator
com seus braços de estivador”
Hino a Duran- Chico Buarque

O (sistema) penal

O sistema penal é formado por insti-
tuições e seus representantes como 
o policial, o delegado, o juiz, o pro-
motor, etc. Nessas instituições e na 
atuação de parlamentares, policiais, 
promotores(as) de justiça, juízes(as) 
é que são feitas as seleções de com-
portamentos e pessoas que serão “
marcados” com as etiquetas de 
crime e criminoso. Logo, são falsas 
as afirmações do tipo: “a lei é apli-
cada de maneira igual para todos”, “o 
criminoso já nasce criminoso”, “a 
pobreza gera a criminalidade” etc.
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Direito Penal e 
Processo Penal

Crimes
São condutas (comportamentos) que são definidas, pela lei, 
como danosas por ferir bens (a vida, o patrimônio, entre 
outros) que a sociedade considera relevante e por essa 
razão quem as comete, segundo a lei, deve ser punido. 
Como exemplo de crimes temos: homicídio, trabalho escravo, 
esbulho possessório, estupro, dano, entre outros. 
Porém, quem define o que é ou não é crime é o Estado, através 
da criação de leis. Neste sentido, devemos pensar por que deter-
minado comportamento se torna crime e o que está por trás 
para que isso ocorra. Devemos ficar atentos, também, ao trata-
mento desigual dado a essas condutas consideradas crimes. Por 
que o crime de responsabilidade de prefeitos tem pena de 03 
meses a 03 anos e o furto qualificado (quando duas ou mais 
pessoas furtam alguma coisa) tem pena de 02 a 08 anos?  

“Os pescados pelas redes” do (sistema) penal
Alguns grupos sociais estão mais vulneráveis (mais fáceis) a ser “
pescados pelas redes” do (sistema) penal. No caso brasileiro, os 
diversos números oficiais indicam que é a população jovem, negra, 
pobre e masculina que está nas prisões. É importante deixar bem 
claro que isso não significa que são os homens negros e pobres os 
mais propensos a cometer crimes, mas sim que o funcionamento dos 
órgãos penais é seletivo, ou seja, o sistema penal funciona de forma 
a punir determinado grupo social. Por diversas razões (racismo das 
institui-ções, ausência de defesa qualificada, pouca informação a 
respeito de seus direitos por parte dos presos, esse grupo da socie-
dade acaba “caindo na rede” mais que outros, mesmo que estes 
também pratiquem condutas definidas como crime.
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Direito Penal e 
Processo Penal

Princípios que devem ser seguidos. 

O direito penal e o processo 
penal são orientados por prin-
cípios. Eles devem ser seguidos 
em toda e qualquer situação em 
que uma pessoa é acusada da 
prática de um crime, muito 
embora, o cotidiano nas delega-
cias, tribunais e prisões nos 
apontem o contrário. Os princi-
pais são: 

a) a dignidade da pessoa humana: mesmo 
cometendo um crime, a pessoa deve ter sua digni-
dade respeitada, não podendo receber tratamento 
desumano ou degradante; 

b) o direito à ampla defesa: o direito de ter 
um(a) advogado(a) qualificado; 

c) o direito ao contraditório: o direito de expor 
a sua versão dos fatos; 

d) a presunção de inocência: toda pessoa é 
inocente até que exista uma decisão judicial 
definitiva que a condene; 

e) a legalidade: o processo deve seguir a lei 
fielmente;

f) a intervenção mínima: o direito penal só deve 
ser usado em situações graves . 
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Direito Penal e 
Processo Penal

Fases do processo penal

O processo penal envolve uma série de atores. Para que você 
possa compreender melhor, vamos mostrar como ocorre (ou 
deveria ocorrer) todo o processo penal, desde a lei que cria o 
crime até a condenação daquele que cometeu a conduta 
criminosa.

1. Os legisladores dizem na lei o que é 
crime 
2. Há a suposta conduta criminosa
3.  A polícia investiga o fato
4. Ministério Público apresenta a acusação
5. A Defensoria ou o(a) advogado(a) 
apresenta a defesa
6. As testemunhas e peritos técnicos são 
convocados para audiências, 
7. O(a) juiz julga. 

Se a pessoa for condenada, ela cumprirá uma pena, que 
poderá ser numa penitenciária ou com outras medidas 
(multa, prestação de serviços à comunidade, limitação de fim 
de semana, etc).  Apesar desse processo estar previsto na lei, 
muitas vezes ele é descumprido e o que vemos são pessoas 
condenadas mesmo antes de uma sentença judicial e cum-
prindo pena, sem ter passado pelo devido processo legal.
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Direito Penal e 
Processo Penal

Prisão

Como vimos, a prisão 
ocorre ao final do processo 
penal, no caso de o sus-
peito ser considerado cul-
pado e o crime cometido 
prever, como pena, a 
prisão. Porém, há casos 
em que se admite a prisão 
antes do final do processo 
penal. São os casos da 
prisão em flagrante e das 
prisões cautelares (pre-
ventiva e temporária). 

Prisão em �agrante

É aquela que acontece quando alguém é surpreendida come-
tendo um crime ou logo após de cometê-lo. 

Prisões preventiva e temporária

Ocorre quando há e se entende que pode haver algum tumulto 
provocado pelo(a) acusado(a) durante o processo e que isso 
pode dificultar a investigação criminal. Só podem ser aplicadas 
em determinados crimes. A prisão temporária só pode durar 5 
dias. 
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Direitos dos Presos
Todo(a) preso(a), seja após condenação, seja no curso do pro-
cesso, tem direitos. Não se trata de um privilégio, mas sim do 
reconhecimento da condição humana do(a) aprisionado(a). Esses 
direitos são: 

“Cada crime uma sentença.
Cada sentença um motivo, uma história 

de lágrima, sangue, vidas e glórias, 
abandono, miséria, ódio, sofrimento, 
desprezo, desilusão, ação do tempo. 

Misture bem essa química. 
Pronto: eis um novo detento”

Diário de um Detento- Racionais MC´s

• o respeito a sua integridade física e moral; 
• o direito de solicitar uma conversa com o(a) juiz(a), com a 
direção do presídio etc.; 
• sexo, idade e tipo de crime determinam o cumprimento da 
pena/medida socioeducativa em  estabelecimentos diferentes; 
• as mães devem permanecer com seus filhos durante a ama-
mentação; 
• a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada às autori-
dades e à sua família em 24 horas; 
• o direito de assistência da família e de um(a) advogado(a); 
• o direito de visitas; o direito ao trabalho; 
• o direito de ser indenizado quando preso injustamente por 
erro; 
• o direito de ter o regime de pena modificado; 
• o direito de exigir que seus direitos sejam respeitados.   
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Direito do Trabalho e Previdenciário

O Direito do Trabalho surge da história de luta 
liderada por trabalhadores e trabalhadoras que des-
pertaram para a condição de exploração em que 
viviam. A partir de suas experiências e da análise da 
realidade, estas pessoas se perceberam enquanto 
sujeitos capazes de intervir no rumo de sua história.

O que é trabalho
Trabalho é a ação humana que produz tudo aquilo 
que nós conhecemos (casa, faca, barco, televisão). 
Dessa forma, é impossível que uma sociedade 
sobreviva sem o trabalho humano. Este trabalho 
pode se organizar de diversas formas: pode ser um 
grupo que se reúne para produzir determinado 
instrumento; pode ser um trabalho hierarquizado 
como o de uma empresa; ou ainda um trabalho 
para a subsistência da família, como a produção de 
farinha dentro de uma comunidade.
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Direito do Trabalho e Previdenciário
A exploração do trabalho
Nas sociedades capitalistas 
como a que vivemos, o trabalho 
está submetido à lógica da 
exploração. Ou seja, uma pe-
quena parcela da sociedade é 
dona dos meios de produção 
(aquilo que precisamos utilizar 
para produzir novos objetos, 
instrumentos) enquanto a 
maioria da população tem 
apenas uma coisa: a sua força 
de trabalho. No caso dos traba-
lhadores e trabalhadoras rurais, a maioria não é dona da terra, não 
possui os instrumentos necessários para produzir (ferramentas, 
irrigação, transporte para os produtos, recursos para a produção) 
e acaba tendo que trabalhar para os fazendeiros, ou seja, ven-
dendo sua mão-de-obra para conseguir sobreviver.

A exploração sofrida pelos/as pescadores/as 
artesanais
A apropriação dos recursos necessários para garantir o traba-
lho também atinge os pescadores e pescadoras artesanais. 
Hoje, o modelo de desenvolvimento que expande o agro e 
hidronegócio tem construído cercas nas águas, poluído as 
áreas e alienado a mão de obra pesqueira nas grandes fazen-
das de camarão (carnicicultura) e nos grandes empreendimen-
tos. Porem, esse povo tem reagido e lutado para preservar o 
seu trabalho de forma livre e ancestral. A Campanha pela 
Regularização dos Territórios Pesqueiros, lançada pelo Movi-
mento de Pescadores e Pescadoras, tem sido um grande 
instrumento de luta dos trabalhadores pesqueiros por liber-
dade, qualidade de vida e trabalho digno, livre de exploração. 

 Fazenda Nova Era (MA) denunciada pela 
prática de trabalho escravo
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Direito do Trabalho e Previdenciário
Como surge o Direito do Trabalho? 

Esta situação de explo-
ração dos trabalha-
dores não é nova e 
sempre se reinventa 
para que tudo continue 
do mesmo jeito. Mas os 
trabalhadores sempre 
resistiram! É no pro-
cesso de luta de classes, 
de disputa entre os 
interesses do capital e do trabalho, que surge o Direito do Trabalho. 
Apesar de ser fruto da luta de trabalhadores para certi�car o respeito, por 
parte dos empregadores e do Estado, a direitos como carga horária, remu-
neração adequada, e liberdade de organização, ainda existem omissões no 
direito trabalhista que fazem com que nem todas as reivindicações dos 
trabalhadores sejam asseguradas. Por isso a importância da organização 
dos trabalhadores na construção das suas pautas em espaços de debate 
como os sindicatos e colônias. 

A organização sindical
O sindicato foi construído para 
defender os interesses de toda 
a classe. Sabemos que esta 
organização coletiva não foi e 
ainda não é fácil. No começo os 
sindicatos foram violentamente 
proibidos e, ainda hoje, existem leis que impedem o seu forta-
lecimento e a sua autonomia, a exemplo daquela que afirma 
que somente pode existir um sindicato de cada categoria no 
município (unicidade sindical).
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E o direito Previdenciário? Como surge?
Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil se encontrava numa 
corrida pelo desenvolvimento industrial, com diversas indústrias se 
instalando nas grandes cidades, sem se preocupar com remunera-
ções adequadas e, tampouco, com as condições de trabalho. 
Tornou-se crescente o número de pessoas acidentadas, ou que 
vieram a falecer, em decorrência de acidentes de trabalho. 
Em resposta a essa situação, já que nem o empregador nem o 
Estado se viam obrigados a garantir condições dignas de trabalho, os 
operários e as operárias se organizaram para juntar fundos coletivos, 
que servissem como um apoio financeiro, caso alguém ficasse 
impossibilitado de trabalhar para se sustentar. 
Esta organização foi crescendo e os trabalhadores conseguiram 
reunir força suficiente para exigir que o Estado abrisse o olho para 
essa situação! Desse processo de reivindicações, surge o Direito Pre-
videnciário. O Direito Previdenciário trata do que acontece com 
o trabalhador que não é mais produtivo para o mercado de tra-
balho, que se encontra impossibilitado de trabalhar.

As Colônias
Quando falamos na organização 
política do/a trabalhador/a da 
pesca, temos a Colônia de 
Pescadores/as como espaço de 
referência. Na colônia o traba-
lhador da pesca pode construir 
um espaço de enfrentamento e, 
ainda, de apoio a defesa e con-
solidação de sua cultura, de seus saberes e tradição. É impor-
tante que o trabalhador da pesca acompanhe os processos de 
luta da Colônia de Pescadores/as da qual faz parte, com o desa-
fio de garantir, através da própria atuação, que seus anseios e 
os dos demais trabalhadores sejam representados. 

 Colônia de pescadores do município 
de Candeias do Jamari (RO)

Roosew
elt Pinheiro/Abr
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Tipos de segurados da previdência

São segurados, os trabalhadores 
avulsos, contribuintes individuais, 
segurados facultativos, segurados 
empregados e segurados especiais. 
Dentro da realidade dos movimentos 
sociais, os dois grupos mais comuns 
são os dos segurados empregados e 
dos segurados especiais. O segurado 
empregado é aquele que tem car-
teira assinada, tem sua inscrição 
feita no INSS pelo próprio patrão e a 
contribuição é descontada direta-
mente do seu salário. 

Seguridade Social

É o conjunto integrado de ações, de responsabilidade do 
Estado, que devem assegurar direitos à Previdência, à Saúde 
e à Assistência Social. A saúde é direito de todos, indepen-
dente de renda, e a Assistência Social objetiva garantir as 
mínimas condições de sobrevivência de pessoas idosas ou com 
deficiência e suas famílias comprovadamente de baixa renda. 
Já a Previdência é um seguro social para garantir o sustento 
do/a trabalhador/a que precisa se afastar do trabalho por uns 
tempos, ou permanentemente. 

ATENÇÃO
A Previdência tem uma característica muito importante, que é 
a necessidade de contribuição: só tem direito aos benefícios 

previdenciários quem contribui de acordo com o que é exigido!
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Segurados especiais 

São compostos de pequenos produ-
tores rurais e dos trabalhadores da 
pesca, que não têm carteira assinada e 
que ao invés de ter que pagar uma 
quantia em contribuições, precisam 
comprovar tempo de trabalho.

Para entendermos melhor, vamos dar 
uma olhada no quadro abaixo:

SEGURADOS ESPECIAIS

Quem são?

Produtores 
rurais, 

extrativistas, 
e pescadores 

artesanais

Arrendatários, 
meeiros, que 

trabalhem 
individualmente 
ou em regime 
de agricultura 

familiar em área 
de até 4 módu-

los fiscais

Detalhes sobre 
a atividade

Como se 
inscrever?

Como 
comprovar?

Benefícios

O sindicato ou 
colônia deve 

orientar o 
trabalhador a 
se inscrever 
como segu-

rado especial 
levando uma 
declaração 

dessas 
entidades.

Comprovação 
do exercício 
da atividade 

rural, 
extrativista ou 

pesqueira, 
através de 

documentos e 
entrevista.

-Aposentadoria 
por  idade

-Aposentadoria 
por  invalidez

-Auxilio Doença
-Salário Mater-

nidade
-Pensão por 

morte
-Auxílio 

Reclusão
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O que são políticas públicas? 

Um dos principais instrumentos para efetivar os 
direitos já garantidos e aqueles que ainda estão por 
ser conquistados são as políticas públicas. Elaborar 
uma política pública significa definir quem decide o 
quê, quando, com que consequências, com qual 
objetivo, com que dinheiro e para quem. Isso 
significa dizer que em uma sociedade plural e 
democrática o povo pode propor, acompanhar e 
fiscalizar a implementação de direitos, por meio das 
políticas públicas.

 “Políticas Públicas” e “Políticas Governamentais”

Para serem “públicas”, é preciso considerar a 
quem se destinam os resultados ou benefícios 
das políticas, e se o seu processo de elaboração é 
submetido ao debate público, ou seja, se há partici-
pação popular efetiva na sua definição. Nem 
sempre “políticas governamentais” são públicas, 
embora sejam feitas pelo Estado (estatais).
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Prioridades e Participação da Sociedade. 

As políticas públicas tratam 
da aplicação de recursos 
públicos e principalmente 
das prioridades políticas 
(escolhas) de um país para 
o seu povo. Daí a necessi-
dade de participação da 
sociedade (debate públi-
co), da transparência, da 
sua elaboração em espa-
ços públicos e não nos 
gabinetes governamentais. Conferência Nacional da Pesca Artesanal (2009)

Políticas para a Pesca
O Ministério da Pesca e Aquicultura, longe de resolver os pro-
blemas da pesca artesanal, desclassifica e desvaloriza, cada vez 
mais, este modelo, incentiva e intensifica ações com destinação 
de muitos recursos para o agro e hidronegócio. O aquicultivo 
(pesca industrial) é tratado como a  atividade mais importante, 
apesar de ser comprovadamente uma das atividades que mais 
agride o meio ambiente. Podemos perceber que os pescadores 
e pescadoras artesanais são colocados em situação de extrema 
desigualdade com empresários do setor pesqueiro. Por isso, os 
pescadores artesanais realizaram a I Conferência da Pesca Arte-
sanal, em 2009 e lançaram a Campanha pela Regularização dos 
Territórios Pesqueiros (arrecadação de assinatura para o projeto 
de lei de iniciativa popular) que busca, dentre outras coisas, 
políticas públicas voltadas para a pesca artesanal.
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Tributação e Orçamento
A implementação das políti-
cas públicas depende da 
existência de recursos públi-
cos. O Orçamento público é 
formado por receitas (origem 
dos recursos) e despesas 
(como os recursos serão gastos).  A origem dos recursos é dos im-
postos, por isso, precisamos de um modelo tributário que promova 
uma redistribuição de riquezas (quem tem mais é quem paga mais). 
Mas no Brasil a carga tributária é mal distribuída e quem paga a 
conta são os trabalhadores (modelo regressivo). As pessoas que 
ganham até 2 salários mínimos pagam 48,8% da sua renda em im-
postos, enquanto os que ganham acima de 30 salários mínimos 
pagam 26,3%. Os 10% mais pobres pagam 32,8% da sua renda em 
impostos, enquanto os 10% mais ricos pagam apenas 22,7%.

Participação no orçamento

É uma peça-chave para garantir os direitos conquistados e as práti-
cas das políticas públicas. A Lei garante a participação. Assim, 
sugerimos alguns passos nessa direção:

1. Identificar junto às comunidades as principais 
necessidades da população (em obras e serviços);
2. Reunir os representantes de comunidades e definir 
que necessidades são mais importantes, ou seja, 
quais as prioridades;
3. Elaborar propostas de projetos que contenham 
estas prioridades;
4. Analisar o Projeto de Orçamento do Prefeito e veri-
ficar quais projetos são propostos e o montante de 
recursos destes projetos.
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5. Negociar com alguns Vereadores mais próximos ao Movi-
mento Popular a apresentação de algumas emendas para con-
cretizar aquelas prioridades antes definidas. Negociar o apoio de 
outros vereadores.
6. Divulgar as propostas e mobilizar a comunidade para ir à 
Câmara no dia da votação, podendo as lideranças usar a tribuna 
livre para defender as emendas.
7. Caso aprovada, pressionar o Prefeito para manter as emendas 
e depois para aplicar os recursos nos projetos sugeridos pela 
Comunidade.

Receitas e despesas públicas
Para que estes recursos possam ser gastos, é necessário que sejam 
previstos e programados. Portanto, é preciso prever quais receitas 
vão entrar nos cofres públicos e que despesas são mais importantes 
e necessárias. Este processo de prever as receitas e as despesas e de 
estabelecer regras de como aplicar os recursos chama-se processo 
orçamentário.

Leis Orçamentárias: 
O processo orçamentário vai levar à elaboração, com a participação 
da sociedade civil, de um conjunto de três leis: o Plano Plurianual 
(PPA), feito de quatro em quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), estas feitas anual-
mente. Lembre-se que essas leis contêm as prioridades dos gover-
nos.
 
Controle social
Aprovado o Orçamento, ele deve ser executado durante o ano. Como 
o Orçamento é autorizativo, isto é, autoriza as despesas, ele não 
obriga o Executivo a fazer o que está previsto. Há, pois, a necessi-
dade de continuar a mobilização e pressão para que o Executivo 
comprometa-se com as prioridades definidas pela comunidade. O 
Orçamento é um instrumento de luta política.
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Para saber mais

ABOP- Associação Brasileira de Orçamento Público. 
www.abop.org.br

APIB | Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - 
www.apib.org.br/

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social-
BNDES - reúne farto material sobre a administração pública, inclu-
indo relatórios, balanços fiscais e legislação. 
http://www.federativo.bndes.gov.br

Câmara dos Deputados – http://www.camara.gov.br 

CARVALHO, Horácio Martins de. A especificidade camponesa 
como negação da lógica capitalista. 2011. 
Link:http://www.mcpbrasil.org.br/biblioteca/doc_view/54-a-
especificidadecamponesa-como-negacao-da-logica-capitalista>

CARVALHO, Horácio Martins de. Na sombra da imaginação: a 
recamponesação no Brasil.2010. 
Link: <http://migre.me/bFgRz>

COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazô-
nia Brasileira - www.coiab.com.br/

Comissão Pastoral da Terra. CPT - 
http://www.cptnacional.org.br/

Comissão Pró-Índio de São Paulo. CPISP- www.cpisp.org.br

CONAQ QUILOMBOS DO BRASIL - quilombosconaq.blogspot.com/

CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agri-
cultura - www.contag.org.br/

Contas Públicas - http://www.contaspublicas.gov.br 
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Para saber mais

Coordenação de Desenvolvimento Agrário- CDA. 
www.cda.ba.gov.br

COUTO, Vitor de Athayde. Agriculturas e Agricultores Famili-
ares. Salvador: CODES, 2011. Link: 
<http://pt.scribd.com/doc/61310100/CODES-artigo-de-Vitor-de-
Athayde-Couto-1>

Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar – proje-
tos em curso no Congresso Nacional e acompanhamento da 
atuação parlamentar - http://www.diap.org.br 

Diário Oficial dos Municípios Bahia - 
http://www.diariooficialdosmunicipios.org/municipios/

FETAG-BA - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no 
Estado da Bahia - fetag-ba.org.br/

FETRAF - Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras na Agricultura Familiar - www.fetraf.org.br/

Fundação Cultural Palmares- FCP. www.fcp.org.br

Fundação Nacional do Índio- FUNAI - www.funai.gov.br

Germani, Guiomar Inez. Condições históricas e sociais que 
regulam o acesso a terra no espaço agrário brasileiro. GeoTex-
tos, vol. 2, n. 2, p.115-147. 2006.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- 
www.icmbio.gov.br

Instituto Nacional de Estudos Sociais e Econômicos. INESC- 
www.inesc.org.br
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Para saber mais

Ministério da Educação – reúne os relatórios com os pro-
gramas e os repasses dos recursos no site 
http://www.fnde.gov.br/ 

Ministério da Saúde – traz os valores financeiros transferidos para 
os estados e municípios e onde eles estão sendo aplicados. 
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/recsus/rsmap.htm 

Ministério de Meio Ambiente- www.mma.gov.br

Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA. www.mda.gov.br

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – entre outras 
informações, o Plano Plurianual 2004-2007. 
http://www.planejamento.gov.br/

MOTTA, M. M. M. (org.). Dicionário da Terra. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

MST - Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - 
www.mst.org.br/

Ong Transparência Brasil – indicadores, estudos e pesquisas sobre 
corrupção e assuntos - http://www.transparencia.org.br 

Presidência da República - http://www.presidencia.gov.br/cgu/ 

Projeto GeografAR – UFBA - www.geografar.ufba.br/

Senado Federal - www.senado.gov.br/orcamento

Tesouro Nacional – traz, entre outras informações, os repasses 
feitos aos entes da Federação. 
http://www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/transferencias_
constitucionais.asp 



Apoio:

Realização:

ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE TRABALHADORES RURAIS NO ESTADO DA BAHIA

Parcerias:

Escola das 
Águas


