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Num percisa de papé

Quem tem os calo na mão,

Qui já indurecido 

Quonde ocêis pisato o chão. 

Meus papé é esses calo 

Qui tá aqui na minha mão. 

É todos os ano de vida

Qui eu labutei nesse chão. 

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

baseado em poema recolhido de impresso anônimo na região do São Francisco.
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Os povos do campo, águas e florestas quando não são totalmente esquecidos, são associados 

à memória do passado, como parte de uma História que já aconteceu. Mas, apesar de tudo isso, 

essas comunidades continuam vivas. Seus mais velhos passaram sua memória, seus 

costumes, suas tradições, sua cultura e sua história aos mais novos, e suas vozes chegaram 

aos dias de hoje. Chegaram falando alto, lutando pelos direitos que em mais de cinco séculos 

de história do Brasil lhe foram negados. Algumas conquistas foram conseguidas, mas os 

desafios continuam muitos. 

E é para tentar reafirmar um pouco dessa luta por reconhecimento e listar algumas dessas 

conquistas e seus limites, especialmente os procedimentos para o acesso à terra e a garantia 

dos territórios, que esse módulo foi feito.

Vamos juntos por mais esse caminho!

Cordialmente,

Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais- AATR

1. Apresentação

Curso Juristas Leigos: Módulo 04: Reconhecimento e titulação  



05

Discutimos no módulo “Quem Somos” os projetos que estão em disputa para definir os rumos 

das políticas de desenvolvimento para o campo no nosso país.  De forma bastante resumida, 

podemos sintetizar em dois grandes projetos: 

2. Acesso à terra e  garantia aos territórios no 
    projeto de desenvolvimento atual

Os projetos do capital para o campo são encabeçados pelos setores do agronegócio, 

hidronegócio, latifundiários e todos os que desejam a conservação da estrutura fundiária e a 

apropriação dos bens da natureza como está hoje em dia, com grande concentração de terras, 

água, florestas etc. nas mãos de poucos. Estes projetos têm sido os principais inimigos para as 

comunidades tradicionais e os povos do campo, pois são, na verdade uma grande ameaça à 

garantia dos seus territórios, elemento fundamental para que possamos colocar em prática os 

projetos populares. 

Uma das características desse modelo são as grandes extensões de terras improdutivas ou 

baseadas na monocultura de bens para sustentar as indústrias (em sua maioria estrangeiras) e 

não para a produção de alimentos do povo brasileiro. Essas terras foram e são conseguidas 

através da expulsão da população do campo e muitas vezes formalizadas através de grilagem.

Além disso, este modelo de desenvolvimento do campo, que ameaça as comunidades em geral 

é marcado por:

a) Concentração dos recursos financeiros (dinheiro) disponíveis para o agronegócio de modo 
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que pouco resta para os(as) agricultores(as) familiares e comunidades tradicionais. 

Por exemplo, para o Plano Agrícola e Pecuário 2012/2013, elaborado pelo Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e intitulado como o “maior plano safra da história”, 

está previsto um volume de R$ 115, 2 bilhões de reais para ser investido na agricultura e na 

pecuária das empresas, um aumento de 7,5% em relação ao período anterior, enquanto que 

para a agricultura familiar foram destinados 22,3 bilhões de reais.  

b) Uso intensivo de agrotóxicos e 

maquinários (em algumas etapas da 

produção) que destroem o meio ambiente 

sem preocupação com as atuais e futuras 

gerações, nem com o processo de 

renovação da terra, fauna e flora. O Brasil é o 

maior mercado de agrotóxicos do mundo; 

este segmento da indústria movimentou 7,1 

bilhões de dólares em 20101. 

c) O uso intensivo de grandes máquinas 

também é utilizado pelo agronegócio como 

desculpa para a demissão e expulsão de 
trabalhadoras e trabalhadores do campo. Quando a participação dos trabalhadores é mantida, 

eles são superexplorados e, muitas vezes, escravizados. O agronegócio, apesar de concentrar 

a maioria dos investimentos, emprega apenas 25% da mão-de-obra utilizada no campo, de 

acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

d) Produção voltada para o mercado externo, para o estrangeiro: o agronegócio privilegia a 

monocultura e a pecuária em grandes extensões de terra que são destinadas ao mercado 

externo. Dentre essas culturas as principais são: soja, eucalipto, cana-de-açucar, café, carne 

bovina, ferro, as chamadas commodities.

e) A organização de grandes 

empreendimentos econômicos, 

ocupando grandes extensões de 

terra e água, consumindo grandes 

quantidades de recursos naturais e 

de energia, e que são favorecidas 

com grandes obras de infraestrutura 

(portos, estradas, ferrovias, açudes, 

canais de irrigação, desvio de 
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e obras públicas, em nome do “desenvolvimento”, abalam os povos do campo, seus 

territórios, seus modos tradicionais de viver e fazer, inclusive promovendo deslocamentos 

forçados e empecilhos para a garantia do seu modo de vida.

f) O projeto do agronegócio, do hidronegócio, dos grandes empreendimentos é um projeto de 

homogeneização do campo. E o que é isso? Significa dizer que é um projeto para tornar iguais, 

uniformes, em todo o campo brasileiro, as relações de trabalho e o uso da terra e da natureza. 

Isso significa desconsiderar, ou mesmo destruir, os diversos modos de vida, de relação com o 

território e com a natureza que os povos tradicionais do campo criaram e criam em sua trajetória.

Os ruralistas (que são um grupo de proprietários do campo que defendem e implementa este 

modelo) utilizam os números da produção agrícola e as divisas geradas pela exportação de 

suas mercadorias para tentar justificar esse modelo que desconsidera as necessidades da 

população e utiliza a terra apenas para geração de lucros para um pequeno setor da sociedade, 

com alto custo social e ambiental. 

Se olharmos com mais atenção as mortes de trabalhadores rurais por conflitos agrários, a 

insegurança alimentar gerada por esse modelo e os dados alarmantes sobre o desmatamento, 

colocamos em xeque os argumentos que sustentam o agronegócio no país. 
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Fontes: Caderno de Conflitos no Campo (CPT, 2012), Relatório Segurança Alimentar (ONU, 2012).   

Além disso é esse mesmo setor que diz que não há mais terras improdutivas, desconsidera a 

participação das pequenas propriedades na produção agrícola, afirma que a reforma agrária já 

não é mais necessária e ataca a garantia dos territórios das comunidades tradicionais. 
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um modelo totalmente novo. Essa forma de desenvolver economicamente o capita-

lismo no campo, em articulação com as indústrias e com o capital financeiro (quantos alimentos 

têm agora o preço determinado pela bolsa de valores?!) tem relação com as plantations, 

grandes propriedades caracterizadas pela monocultura e utilização de trabalho escravo para 

produzir para exportação. 

Outro detalhe que merece atenção é que o agronegócio tenta esconder a sua lógica de 

funcionamento e reprodução baseada na concentração e exploração da natureza, dos seres 

humanos, das riquezas. Para isso, os ruralistas fazem campanhas publicitárias, disputam a 

hegemonia dos espaços de poder, promovem ações violentas contra trabalhadores rurais, com 

apoio de setores do Estado (Poder Judiciário, Polícias, Ministério Público, Poderes Executivos 

e Legislativos), divulgam os números da produção (ainda que escondam quantos trabalhadores 

morreram em conflitos nessas áreas) e tentam atribuir a seus produtos características da 

produção dos agricultores familiares.
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“O agronegócio e a agricultura familiar são incompatíveis, enquanto 
proposta de formas de você organizar a produção de alimentos. Eles são 

incompatíveis, porque o agronegócio defende o monocultivo, nós a 
policultura. Eles usam venenos, cada vez mais, nós defendemos a 
agroecologia. Eles usam máquina, nós queremos usar pequenas 
máquinas e fixar a mão-de-obra no campo. Eles praticam técnicas 

agressoras do meio ambiente, nós defendemos técnicas em equilibro com 
o meio ambiente. Eles querem lucro, nós queremos produzir alimentos 
saudáveis. Eles querem produzir commodities para entregar para as 

empresas transnacionais exportarem, nós queremos priorizar 
cooperativas, a Conab e o mercado interno. Eles concentram a renda. 

Nós distribuímos entre todos pequenos agricultores. Os proprietários do 
agronegócio moram na cidade, longe do campo. Os camponeses moram 

em cima de sua terra. Essa é a incompatibilidade de projetos de 
sociedade.”

João Pedro Stédile, em entrevista para a Carta Capital (disponível em 
http://www.cartacapital.com.br/politica/agronegocio-e-agricultura-familiar-

sao-incompativeis/)

Contrário a esse modelo, podemos situar os movimentos e organizações populares, 

comunidades e toda a diversidade de pessoas que consideram que este modelo do 

agronegócio não atende às necessidades do povo brasileiro.  E vc e sua comunidade o que 

acha desse modelo...
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Esse modelo interfere no modo de vida de sua comunidade? 
Isso causa conflitos? Como sua comunidade tem lidado 

com o conflito? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Na última etapa, nós falamos de alguns outros movimentos e organizações do 
povo no campo. Que conflitos eles vivem? Como eles lutam? Você acha que sua 

comunidade tem algo a ensinar a esses movimentos? Você acha que esses 
movimentos podem ensinar algo a sua comunidade – formas de luta, resistência e 

construção da vida?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Existe muitas formas de organização dos povos do campo em contraposição ao modelo do 

agronegócio, apesar de se organizarem de variadas formas, podemos identificar que, de modo 

geral, propõem: 

É a partir da disputa entre estes projetos que podemos entender os ataques do agronegócio à 

agricultura familiar, à pesca artesanal, ao extrativismo, à reforma agrária, aos territórios de 

pequenos agricultores e de outras comunidades do campo.

a produção agroecológica de alimentos, a soberania alimentar dos 
brasileiros, a garantia dos direitos dos(as) trabalhadores(as) rurais, o 
respeito à natureza, sem a utilização de agrotóxicos e sem poluir as 

águas, o ar e o solo, a distribuição das riquezas produzidas no país, o 
acesso à educação, saúde e outros direitos. Além disso, é fundamental 

que esses segmentos controlem as sementes e tudo mais que seja 
necessário para produzir e para reproduzir a vida da comunidade.   
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Apesar da força do modelo do agronegócio para o campo e águas brasileiras, a própria 

existência dos povos no campo, conseguindo não só resistir a todos estes ataques e ameaças, 

mas também continuando a preservar seus modos de vida tradicionais, seus territórios e 

construir sua história têm que ser encaradas como vitórias importantes. 

 Se o agronegócio tem força, o povo também! 
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2.1.Luta e reconhecimento dos povos do campo

 florestas e águas brasileiras

Que alimentos sua comunidade pesca, coleta e planta? Como é a produção? 
Vocês vivem do que produzem? Existe excedente? O que vocês fazem com ele? 

Como é a relação com a natureza na sua comunidade?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Sabemos do comprometimento do Estado com os grandes interesses econômicos, ainda 

assim, nesse espaço alguns ganhos importantes têm sido obtidos para a luta e reconhecimento 

dos povos do campo, florestas e águas brasileiras: a própria existência da reforma agrária e de 

políticas de regularização fundiária, o acesso às políticas públicas pelas comunidades, vitórias 

judiciais importantes na garantia de terras indígenas e quilombolas.

Esses ganhos  está baseado em parte nas  conquistas legislativas que representam  os 

direitos, assim sendo,  podemos destacar alguns documentos: a Constituição Federal de 1988, 

a Convenção n.º 169 da OIT e  o Decreto Federal n.º 6040/2007. 

Os direitos territoriais são aqueles atribuídos às comunidades tradicionais em razão da sua 
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ocupação tradicional do território, que combina uso e posse individual, familiar e 

coletiva da terra, da água e outros bens ambientais.  Os direitos territoriais estão 

previstos em diversas leis nacionais e internacionais, como dissemos.

A Constituição Federal de 1988 traz também o conceito de terras tradicionalmente ocupadas 

para os povos indígenas, aplicável também às outras comunidades tradicionais, e a obrigação 

de titular os territórios das comunidades quilombolas.    

 A CONVENÇÃO N.º 169 DA OIT (Organização Internacional do Trabalho) trata dos direitos 

sociais, ambientais e territoriais dos povos e comunidades tradicionais. 

A CONVENÇÃO 169 apresenta um conceito de território: 
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Outro elemento importante da Convenção n.º 169 da OIT é o critério de AUTO- 

IDENTIFICAÇÃO para sua aplicação, que tem a ver com a identidade enquanto 

povo ou comunidade tradicional que se exercita coletivamente – o sentimento de pertencimento 

a uma comunidade tradicional. 

Os direitos territoriais presentes na Convenção: 

       v Respeito às culturas e valores espirituais dos povos e comunidades tradicionais, sua 

relação com as terras/territórios que ocupam ou usam para outros fins e, particularmente, os 

aspectos coletivos dessa relação.

       v Reconhecimento dos direitos de posse e propriedade das terras tradicionalmente 

ocupadas pelas comunidades e povos tradicionais. 

       v Salvaguarda do direito dos povos e comunidades tradicionais interessados de usar terras 

não exclusivamente ocupadas por eles às quais tenham tido acesso tradicionalmente para 

desenvolver atividades (itinerantes).  

       v Identificação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos e comunidades 

tradicionais e garantia de efetiva proteção de seus direitos de propriedade e posse.

Os povos e comunidades tradicionais não deverão ser retirados das terras que ocupam.

O Decreto n.º 6.040/2007 trata da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 

e Comunidades Tradicionais e nele são apresentados os conceitos de povos e comunidades  

tradicionais e territórios tradicionais. 
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        v Garantia aos povos e comunidades tradicionais seus territórios, e o acesso aos recursos 

naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica;

 

        v Garantia os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou 

indiretamente por projetos, obras e empreendimentos.

Essas conquistas legislativas são um passo importante, mas não significam a garantia do 

direito, pois muitas delas  ainda não tornaram realidade (se fizeram valer!) na vida dos povos do 

campo, florestas e águas brasileiras.  Alguns afirmam que as legislações  possuem apenas 

existência simbólica ( mero símbolo),  outros que as conquistas legislativas não encerram a luta 

pela garantia do direito, sendo em alguns casos apenas um começo. 

De todo modo, as conquistas legislativas demarcam a responsabilidade a ser assumida e 

adotada pelo Estado, pelos governos, e respeitada por toda a sociedade, um símbolo de um 

espaço alcançado na arena pública através de muitas lutas e muitas vidas. 

No entanto, para que se faça valer o que está escrito, é necessário disposição dos setores do 

Estado, com a implementação de políticas públicas estruturais e duradouras, é necessário que 

sejam destinados recursos suficientes para que essas políticas sejam executadas e é 

necessário também que os setores contrários sejam contidos.importante para o país, a revisão 

dos índices de produtividade  das propriedades rurais, a limitação da propriedade rural, a 

afirmação da agroecologia,  segurança e soberania alimentar,   as condições para permanecer 

nos assentamentos e o sucateamento dos órgãos estatais responsáveis pela reforma agrária.
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3. Regularizar ou  titular as terras e territórios: 
    uma questão de conceito?

No módulo anterior, vimos a diferença entre a Posse e a Propriedade, e, percebemos que a 

maioria das comunidades tradicionais têm a posse de suas terras e não a propriedade. Vimos 

também que o direito protege muito mais a propriedade do que a posse. As leis, os juízes, o 

Ministério Público e os diversos órgãos públicos valorizam mais a propriedade do que a posse, 

valorizam muito mais o papel, o título, do que o trabalho real na terra.
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Diante disso, algumas perguntas rondam nossas cabeças: por que 
regularizar as terras das comunidades tradicionais e dos povos 
do campo? Precisamos da regularização? Qual a importância 

do título para quem tem a posse? É preciso possuir o título para que as diversas 
comunidades do campo permaneçam nas terras tradicionalmente ocupadas? 

Utilize o espaço abaixo para escrever os seus pensamentos. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Será que a regularização consegue expressa o conjunto de relações (materiais, 
culturais pessoais e espirituais) que desenvolvemos nos territórios ocupados? 
Será que existe outra palavra que possa traduzir o nosso desejo em relação às 

terras e território? O que você pensa sobre isso?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Gostaríamos de chamar a atenção para a palavra regularizar. Regularizar, segundo o Dicionário 

Aurélio, significa regulamentar, corrigir, por em ordem, tornar razoável, conveniente... 

Lendo e refletindo sobre essas várias palavras, um sentido nos chama mais atenção: a ideia de 

que algo está errado e que precisa ser corrigido. É importante pensarmos por que o termo 

regularizar (que dá a ideia de que algo está irregular e precisa ser corrigido, regularizado) é 

utilizado quando se trata em garantia de terra e território às comunidades tradicionais e aos 

povos do campo. 

Regularizar? Garantir? Titular? Posse Permanente? Propriedade Definitiva? (...)

No contexto em que tratamos a expressão regularizar, associando-a a ideia de regularização 

fundiária, a reflexão sobre o uso desse conceito se torna importante tendo em vista que ela não 

se dá inocentemente. 

Pedimos, por favor, não achem natural o que muito se repete! Bertold Brecht.
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é o Banco Mundial.
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Você sabe o que é o Banco Mundial?

O Banco Mundial não é um banco como os 
outros. Junto com o Fundo M onetário 

Internacional (FMI), é o maior órgão financeiro 
que atua na economia global. É uma organização 

internacional, ligada às Nações Unidas (ONU), 
que oferece empréstimos aos países em 
desenvolvimento para investimentos em 

educação, saíde, agricultura, e gerenciamento de 
recursos naturais (terra, água, etc.), meio 

ambiente, infraestrutura, etc. Surgiu em 1944, 
com o objetivo de reconstruir os países depois da 

2ª Guerra Mundial e está sediado nos Estados 
Unidos.

E quais são as ideias do Banco Mundial para a regularização fundiária? 

Para o Banco Mundial, o direito de propriedade da terra só faz sentido se o mesmo servir para 

movimentar o mercado, sobretudo o mercado de terras. Movimentar o mercado, na visão do 

Banco, no sentido amplo, é possibilitar crescimento econômico e o fortalecimento do sistema 

financeiro de crédito, pois o título serve de garantia principalmente para obtenção de crédito 

junto aos bancos.

E quando o Banco Mundial fala em crescimento econômico não está se referindo à diminuição 

de desigualdades, criação de empregos, garantia 

de direitos sociais (como a promoção da saúde, da 

educação etc.), proteção da natureza e dos 

recursos naturais, mas sim condições de ampliar o 

próprio mercado e suas relações comerciais. 

Movimentar o mercado de terras é fomentar a 

compra e a venda da terra, com o objetivo de 

transferir a terra a produtores rurais mais 

eficientes (PEREIRA, 2004). 

Os programas do Banco Mundial ao redor do 

mundo de apoio à regularização fundiária 

possuem os seguintes elementos comuns:
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 - Privatização de terras públicas e comunitárias;

 - Titulação de posses;

 - Mercantilização da reforma agrária;

 - Mercado de terras (Crédito Fundiário, Banco da Terra, Nossa Primeira 
Terra);

 - Integração dos camponeses ao agronegócio
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Uma das políticas públicas para o acesso à terra que vem sendo utilizada pelo governo Federal 

desde meados de 1996 são mecanismos de facilitação de compra e venda. O programa piloto 

criado com este princípio foi o Cédula da Terra, posteriormente o Programa de Crédito 

Fundiário, que existe até o momento. Estes programas funcionam da seguinte forma: através 

da parceria com o Banco Mundial, o governo facilita a compra de imóveis rurais por pequenos 

trabalhadores rurais.

Deve ficar claro que a compra e venda não se adequa ao modelo de Reforma Agrária que 

defendemos, por que ele segue a lógica do mercado imobiliário, facilita as fraudes e 

supervalorização de imóveis, além de colocar sobre o(a) camponês(a) o ônus de ter que pagar 

para ter o direito de acessar a terra.

 A professora Guiomar Germani, do Projeto Geografar-UFBA, em pesquisa sobre os programa 

cédula da terra afirmou que “crédito fundiário é um programa de acesso à terra pela compra e 

venda, dá-se pela lógica do mercado, enquanto a reforma agrária é um programa de acesso à 

terra através da desapropriação. Sua lógica é a pressão dos movimentos sociais".

A situação também não é nada mal para o Banco Mundial que financia o programa. Em texto 

sobre a interferência do Banco Mundial na Reforma Agrária Maria Luisa Mendonça afirma que:

Na medida em que o Banco exige uma contrapartida dos governos, o 
orçamento do Estado fica comprometido com o financiamento de seus 

projetos. Essa política tem se refletido no meio rural, onde o Banco Mundial 
concentra seus programas, promovendo a privatização do território através 
das regras do mercado. De acordo com essa concepção, os camponeses 

devem buscar a 'eficiência' nos moldes de um modelo integrado ao 
agronegócio.

Atualmente, no contexto mundial de crise financeira e econômica, verificamos também uma 

corrida pela aquisição das terras por empresas e investidores estrangeiros, em negociações 

pouco transparentes, sem a consulta prévia das populações envolvidas ou potencialmente 
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Essa corrida tem como sinal de largada, a demanda crescente pelos recursos naturais e a 

produção em larga escala de gêneros agrícolas com valores negociados na bolsa de valores 

(são as chamadas commodities), como o milho, a soja, cana-de-açucar e as florestas plantadas 

(como o eucalipto). Segundo as fontes do Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR do 

INCRA, em 2008 existiam 34.632 registros de imóveis em mãos de estrangeiros, equivalente a 

uma área total de 4 milhões de hectares, parte significativa desses imóveis classificados como 

grandes propriedades rurais.

Apesar das conquistas legislativas que asseguram o direito à terra e aos territórios, a realidade 

nos mostra que fazer valer esses direitos  não tem sido prioridade das políticas de Estado pelos 

sucessivos governos federais e estaduais. Em título exemplificativo, olhemos os dados do 

reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas, segundo dados do Governo 

Federal, até o momento, das 3.524 comunidades quilombolas mapeadas pela Fundação 

Cultural Palmares (FCP), apenas 1.711 (+ou- 49%) obtiveram o certificado de comunidades 

remanescentes de quilombo. Entre 1995-2012, somente 193 comunidades (pouco mais de 6%) 

obtiveram o reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas, por meio de 120 títulos de 

terra. Em 2012, apenas uma comunidade foi titulada pelo Governo da presidenta Dilma 

Roussef, sendo o Quilombo Chácara de Buriti, no Mato Grosso do Sul, composta por 19 

famílias. Até o momento, os governos estaduais não titularam nenhuma comunidade 

quilombola em 2012. 

Fazendo um balanço desse desempenho, constatamos que há muitas comunidades ainda para 

serem certificadas e um número ainda maior lutando para que seus territórios sejam 

reconhecidos e titulados. A Agenda Social Quilombola  estabeleceu como metas para 2007 a 

produção de 713 Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs) e uma área total 

titulada e indenizada de 2.580.000 hectares. Até 2010, foram emitidos apenas 36 títulos de 

terra, um resultado bastante aquém daquele proposto em 2007. 

Logo, percebemos que a luta pelo reconhecimento das terras e territórios dos povos dos 

campos, águas e florestas brasileiras tem pela frente um grande caminho a ser percorrido, 

considerando a lenta caminhada dos órgãos públicos responsáveis pela efetivação dos direitos 

de milhares de comunidades espalhadas pelo país.

Diante desse cenário, a conquista e a permanência na terra se mostram como bandeira de luta 

fundamental para as comunidades tradicionais. O território é o local privilegiado de reprodução 

do modo de vida das comunidades, de desenvolvimento das suas relações afetivas e 

1
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4. Procedimentos para o acesso à terra

espirituais. A luta  das comunidades se dá na permanência da posse histórica e na 

exigência frente ao Estado da garantia plena ao seu território, direito já reconhecido 

pela Constituição Federal de 1988 (art. 215 e 216). 

Mas, será que é somente pelo reconhecimento e titulação das terras tradicionalmente 

ocupadas que devemos nos mobilizar? Como faremos após a titulação? Como iremos tocar a 

produção na roça? E a escola das crianças e adultos? Nossa comunidade é assistida pelos 

serviços de saúde? Tem transporte, saneamento básico? E as comunidades vizinhas, será que 

também não passam por problemas iguais a esses? Como podemos ajudar? 

Na verdade vemos que longe de representar um fim em si mesmo, a conquista do território nos 

conduz para outro conjunto de demandas que também precisam ser atendidas. Além do 

território como direito, temos um conjunto diverso de direitos que precisam ser efetivados pelo 

Estado. A garantia dos direitos sociais (moradia, alimentação, trabalho digno, saúde, cultura e 

lazer) vai depender essencialmente do quão mobilizados e organizados estamos, conscientes 

das obrigações do Estado e firmes na luta pela sua realização.

4.1.Discriminação das terras públicas 

É a Lei Federal n.° 6.383/1976 que diz como a discriminação das terras devolutas deve 

acontecer. Apesar da lei se referir às terras devolutas da União, ela também deve ser aplicada 

às terras devolutas dos estados em caso de ausência de leis estaduais. É o que acontece no 

Estado da Bahia. No nosso Estado, não há uma lei que trate do assunto, então as ações 

discriminatórias estão sendo executadas com base na lei federal. 

Discriminar terras 
devolutas? O que é isso? 
Isso é importante para a 

vida da minha família e da 
minha comunidade? 
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É o procedimento que o Estado deve adotar em relação às terras não determinadas, ou seja, às 

terras devolutas. Discriminar é o mesmo que separar. Através desse procedimento o Estado 

tem como identificar as terras que lhe pertencem por conta da determinação da lei e que estão 

sob o domínio de particulares, em muitos casos, grileiros de terras. 

O procedimento compreende uma fase administrativa e, possivelmente, uma fase judicial. 

Dizemos que possivelmente haverá uma fase judicial porque ela só irá ocorrer quando:
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- quando houver dispensa ou interrupção do procedimento 
administrativo;

- contra aqueles interessados que não atenderem ao edital;

- quando houver atentado, ou seja, iniciado o procedimento 
administrativo, houver alteração de divisas, derrubada da mata, 

construção de cercas e retirada de benfeitorias.  

Na fase administrativa, é o órgão de terras estadual que deve iniciá-lo. Isso ocorre através de 

uma portaria que é publicada no Diário Oficial na qual o órgão indica quais serão os servidores 

que comporão uma comissão de três membros. 

O papel da comissão é: buscar provas para o procedimento; convocar os interessados para que 

apresentem os títulos que possuírem sobre a terra objeto de discriminação, informações e 

testemunhas; receber os documentos apresentados; determinar vistorias em cartórios e na 

terra; realizar trabalhos de agrimensura¹; e, se não houver fase judicial, providenciar o registro 

das terras devolutas como bens da pessoa jurídica de direito público interno (União, estados, 

municípios, autarquias etc.). 

A fase judicial deve ser promovida pela unidade da federação, o estado-membro, e faz isso 

através de sua representação, no caso da Bahia, a Procuradoria Geral do Estado. Quando a 

ação discriminatória é proposta pela PGE, todas as outras ações judiciais que estavam 

correndo na justiça referentes à terra discriminada devem ficar suspensas, aguardando a 

decisão do juiz sobre a ação discriminatória. Por exemplo, se existir uma ação de reintegração 

de posse que foi proposta pelos grileiros de terra em face de uma comunidade de fundo de 

pasto, quando a PGE ajuíza a ação discriminatória, o juiz não pode tomar qualquer decisão na 

ação de reintegração de posse e não pode haver o cumprimento de decisões já tomadas, nesse 

caso, uma liminar de reintegração de posse. 

¹ Agrimensura é a técnica/arte de medição de terras (MORAIS, 2003). 



20Você tem conhecimento da existência de ações discriminatórias 
promovidas pelo Estado da Bahia? O que você sabe sobre elas? 
Utilize o espaço abaixo para escrever os seus conhecimentos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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4.2. A gestão das terras públicas e devolutas  

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 188, prevê que a destinação das terras públicas e 

devolutas deve estar de acordo com a política agrícola e com o plano nacional de reforma 

agrária. 

O II Plano Nacional de Reforma Agrária (BRASIL, 2004, p. 24), sobre o assunto, define entre as 

metas do Programa de Cadastro de Terras e Regularização fundiária: 

Arrecadação de terras 
devolutas, em conjunto com os 
estados, e sua destinação para 

o assentamento de 45 mil 
famílias em 4 anos e 105 mil 

em 8 anos.

Se tomarmos a publicação do II PNRA como marco, de 2004 até os dias atuais, não se tem 

notícias da existência da arrecadação das terras devolutas de maneira sistemática e eficiente 

para esse fim. Um elemento muito importante é que a arrecadação de terras públicas objeto de 

grilagem para a reforma agrária impede que o Estado gaste dinheiro com indenizações a 

grileiros, em razão das desapropriações, dinheiro esse que deveria ser destinado aos direitos 

sociais das pessoas: saúde, educação, moradia, saneamento básico, acesso a bens culturais 

etc. 

O que há em termo de arrecadação de terras devolutas são algumas iniciativas isoladas por 
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nizações populares e movimentos sociais ao denunciar a possibilidade de expulsão 

de legítimos posseiros e de comunidades rurais inteiras, bem como a possibilidade de 

manutenção da apropriação privada de bens públicos.

O procedimento para discriminação de terras devolutas é iniciado pelos poderes públicos com o 

objetivo de “mostrar serviço” numa determinada situação de conflito agrário. Isso quando a 

discriminação não acontece para legitimar grilagens de terra, o que é um problema muito grave. 

Quando propomos a discussão sobre gestão de terras públicas e devolutas é com o objetivo de 

que haja participação popular nos procedimentos discriminatórios, de modo a evitar legalização 

de grilagens de terras, e que esses bens públicos tenham a destinação que o Plano Nacional de 

Reforma Agrária estabelece: o assentamento de famílias de trabalhadores rurais. 

Para haver uma participação popular com poder de decisão é preciso ter propostas claras e 

uma ampla mobilização. 
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Vamos pensar em propostas novas e nas propostas que já existem? Utilize o 
espaço abaixo para escrever os seus pensamentos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.3. Desapropriação para fins de reforma agrária   

A arrecadação de terras para fazer Reforma Agrária pode ser realizada através da compra e 

venda, doação, discriminação de terras públicas, expropriação de terras que cultivem plantas 

usadas na fabricação de substâncias psicoativas, sendo que um dos principais instrumentos 

de concretização da Reforma Agrária é a desapropriação de terras particulares. Ela tem 

por finalidade mudar a propriedade do particular para o público para que estas terras passem a 

cumprir a função social constitucionalmente prevista.

A Constituição Federal permite a desapropriação de terras por necessidade, utilidade pública 

ou interesse social (art. 5º, inciso XXIV). No caso da reforma agrária, a CF/88 autoriza a 

desapropriação dos imóveis rurais que não estejam cumprindo sua função social (art. 184). 

Como vimos, para que uma propriedade cumpra a sua função social, é necessário que haja: 
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I- aproveitamento racional e adequado da terra;

II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 
do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.

Contudo, na promoção da desapropriação para fins de Reforma Agrária, os critérios de 

preservação ambiental, cumprimento das normas trabalhistas e bem estar do trabalhador 

acabam por ser deixados de lado pelo INCRA, que, para desapropriar, analisa apenas se a terra 

é produtiva ou não, o que favorece o acobertamento das práticas ambientalmente predatórias e 

de superexploração de trabalhadores por grandes fazendeiros. 

A situação é ainda mais complicada quando analisamos que os índices de produtividade que o 

INCRA utiliza foram determinados em 1975 e até hoje, apesar da Constituição Federal obrigar, 

não foram atualizados. Ou seja, os índices são antigos, e com isso o INCRA considera 

produtivas (e cumprindo com a função social) terras que tem um índice de produtividade 

considerado baixo para os padrões atuais.

E o pior é que mesmo utilizando referenciais de produtividade antigos ainda existem muitos 

imóveis que são considerados improdutivos, mas que não são desapropriados e ficam nas 

mãos dos grandes fazendeiros que fazem especulação imobiliária (não utilizam a terra para 

produzir, mas deixam-na esperando a valorização do imóvel ou a utilizam como garantia para 

empréstimos).

Brasil - Distribuição do total dos imóveis e dos improdutivos, 
segundo estratos de área.

Fonte: INCRA, Estatísticas Cadastrais.
 
Nota: O total de municípios para o Brasil não corresponde à soma dos estados porque,para alguns imóveis, 
não há registro do estado a que pertence.
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 isso, a União deve fixar em seu orçamento anual o volume total de recursos para 

atender ao programa de reforma agrária no exercício. Daí a importância de conhecer e intervir 

no orçamento para garantir as verbas necessárias para efetivação da reforma, bem como 

analisar o nível de prioridade que esta política tem para cada governo.
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Você acha que está certo um latifundiário que tem uma grande propriedade que 
não cumpre a função social ser indenizado quando há a desapropriação para 

Reforma Agrária? Por quê?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Vale lembrar que Fernando Henrique Cardoso editou o decreto 2.250/97 que estabeleceu que 

as terras ocupadas pelos movimentos sociais não poderiam ser objetos da desapropriação. 

Também foi editada nesse governo a Medida Provisória n.o 2.183-56/2001, que trouxe vários 

retrocessos, dentre eles a exclusão do Programa de Reforma Agrária do Governo Federal de 

quem for efetivamente identificado como participante direto ou indireto em conflito fundiário que 

se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel rural de domínio público ou privado em fase de 

processo administrativo de vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária.

.Assim, houve um grande recuo na 

política de reforma agrária, uma vez que 

os movimentos sociais sempre foram os 

grandes motores desta política através 

de suas ações e mobil izações, 

principalmente das ocupações de terras 

que servem para apontar áreas que não 

cumprem a função social e pressionar o 

Governo para efetivação da Reforma 

Agrária. 

Por outro lado, é importante destacar que 
existe um projeto de lei para que as terras em que exista trabalho escravo sejam expropriadas, 

ou seja, passadas para o domínio do poder público para serem distribuídas na Reforma Agrária 

sem indenização ao proprietário. Esse projeto, contudo, tem sido segurado pela bancada 
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ruralista que teme perder suas terras e a mão-de-obra superexplorada. 

É preciso também ressaltar que existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos para que 

a/o camponês possa ser beneficiário da política de reforma agrária, que são:

- Não possuir outro imóvel rural em qualquer parte do território nacional;

- Não ter sido beneficiário do programa de reforma agrária (ressalvas do 
INCRA);

- Não exercer função pública;

- Não dispor de renda bruta familiar superior a R$ 15.000,00 por ano. 

Em relação a atual política de Reforma Agrária, é importante analisarmos alguns dados. O 

INESC (Instituto de Estudos Sócio-Econômicos) faz, anualmente, uma análise sobre o 

orçamento e execução das diversas políticas públicas.

O último Plano Nacional de Reforma Agrária anunciava que seriam assentadas 530 mil famílias 

até o final de 2006, contudo até o final de 2005 somente 245.061 famílias foram assentadas 

(menos da metade do que estava previsto no plano). E isso não é só! É preciso olhar com 

desconfiança os dados divulgados pelo Estado - muitas vezes os números podem ser 

trabalhados como uma forma de legitimar a ação dos governantes. Em 2005, por exemplo, 

enquanto o governo divulgava que foram assentadas 125 mil famílias, os movimentos sociais 

questionavam afirmando que somente 26 mil foram efetivamente assentadas.

Outro dado interessante é uma comparação entre o número de assentamentos feitos através da 

compra e venda e da desapropriação entre os períodos de 2000/2002 e 2003/2005. De 2003 a 

2005, o aumento do uso do instrumento da compra e venda foi de aproximadamente 70 mil 

famílias, enquanto que o uso da desapropriação diminuiu. Com isso, entende-se que há uma 

tendência a mercantilização da Reforma Agrária, ou seja, prevalece a lógica estabelecida na Lei 

de Terras, de que somente tem acesso a direitos, inclusive a terra, quem pode pagar por eles. 

O(A) camponês(a) só pode ter acesso à terra se puder comprar a terra que será vendida pelo 

Estado.

Também o INESC, analisando dados mais recentes demonstra que a oscilação, com perdas 

significativas no orçamento da Reforma Agrária produz sérios impactos sociais. Muitas famílias 

deixam de ser assentadas, outras assentadas não recebem os créditos iniciais previstos nos 

projetos e outras não conseguem as obras de infraestrutura fundamentais para o 

desenvolvimento do assentamento.
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4.4. O Procedimento Geral da Desapropriação   

Em termos gerais, a desapropriação se processa em três fazes, sendo estas: (1) fase 

declaratória; (2) fase executória; (3) e por fim, a fase de imissão na posse. Vejamos cada uma 

dessas etapas.

     (1) Fase Declaratória:

É aqui que o Poder Público declara o bem a ser desapropriado (no caso o imóvel que não 

cumpre sua função social) como de utilidade pública ou de interesse social. Essa fase pode 

ser feita tanto pelo Poder Executivo, por meio de decreto, como pelo Poder Legislativo, por 

meio de lei (arts. 6º e 8º do Decreto Lei n. 3.365/1941). As construções e benfeitorias são 

indenizáveis até o momento da expedição do decreto, após, somente as benfeitorias 

necessárias (art. 26, §1º, Decreto Lei n. 3.365/1941). Cumpre destacar que a declaratória é 

decisão política do Poder Público, pois não precisa de decisão judicial para julgar a utilidade 

pública do bem. Outro aspecto importante é que a declaração de interesse social não transfere a 

propriedade do bem para o Poder Público. Assim, o expropriado continua sendo proprietário do 

imóvel, entretanto o Estado pode ingressar na propriedade para proceder a vistoria e avaliação 

(art. 7º DL n. 3.365/1941). 

     (2) Fase Executória:

Esta fase tem por objetivo principal a fixação do valor do bem para a indenização. Pode ser feita 
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Poder Público quanto ao valor a ser pago, ou, pela via judicial quando não há acor-

do entre as partes.

(2.1) Via Administrativa – nessa modalidade não há a intervenção do Poder Judiciário. Aqui, o 

expropriado e o Poder Público chegam de comum acordo ao valor a ser pago pela 

desapropriação. Uma vez firmado o acordo, autoriza-se o Estado a proceder à imissão de 

posse, não cabendo mais a discussão sobre os valores, a não ser que se prove vício na hora do 

consentimento.

(2.2) Via Judicial – como já vimos, no caso de não haver acordo quanto ao valor estipulado pelo 

Poder Público para a indenização, poderá o proprietário do imóvel objeto de desapropriação 

ingressar em juízo para discutir apenas questões relativas ao preço ou a vícios processuais 

verificados, pois, ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se 

verificam ou não os casos de utilidade pública (art. 9ª, DL n. 3.365/1941). Assim, a contestação 

somente poderá versar sobre vício processual ou impugnação do preço, conforme dispõe o art. 

20 do referido decreto. Cumpre destacar que no curso da ação, as partes podem chegar a um 

acordo que será devidamente homologado pelo juiz. Caso contrário, caberá ao magistrado fixar 

o valor com o auxílio de um laudo elaborado por perito do juízo.

        (3) Fase de Imissão de Posse:

É nesta fase que se dá a transferência da propriedade do bem ao Poder Público. A imissão 

definitiva ocorre com a consumação da desapropriação, após o termino do processo 

administrativo ou judicial. A Lei de Desapropriação estabelece a possibilidade do Poder Público 

requisitar ao Judiciário a imissão provisória na posse do bem, em caso de alegada urgência, 

ainda na fase executória judicial. Para tanto deve o Poder Público depositar em juízo o valor da 

indenização. Saiba que na hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, a imissão 

provisória na posse não precisa da demonstração urgência. 

Como regra geral, a perda da propriedade se dá com o pagamento da indenização, salvo na 

hipótese de indenização mediante pagamento de títulos. No caso de desapropriação de imóveis 

rurais, a regra do pagamento de títulos fica assim: a) emite-se nos termos da legislação, em 

observância ao montante total estabelecido no orçamento anual; b) prazo mínimo de resgate a 

partir do segundo ano de imissão do título; c) prazo máximo de 20 anos.
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O processo de reconhecimento e regularização de terras dos Povos e Comunidades 

Tradicionais no Brasil é repleto de complexidade política, técnica, administrativa e jurídica. A 

Constituição Federal de 1988, atualmente em vigor, reconhece explicitamente direitos 

territoriais aos povos indígenas e quilombolas. Outras comunidades, a exemplo dos fundos e 

feches de pasto têm seus direitos territoriais previstos em dispositivos legais diversos (neste 

caso a Constituição do Estado da Bahia).

Contudo, o fato destes direitos serem reconhecidos na Letra da Lei não dá nenhuma garantia de 

cumprimento efetivo deste dever do Estado. A ineficiência dos órgãos responsáveis, aliada à 

falta de vontade política e interesses econômicos nestas terras, geralmente dotadas de grandes 

riquezas naturais, são fatores que dificultam o procedimento, levando na maioria das vezes à 

judicialização dos casos, havendo mesmo casos em que a própria justiça inviabiliza o 

reconhecimento e titulação das áreas, após anos de conflito, não raro com vítimas fatais nas 

comunidades.

Assim, passamos a uma breve análise do verdadeiro labirinto dos procedimentos 

administrativos para garantia dos territórios, entendendo também que muitas vezes o principal 

problema não é o procedimento administrativo em si, mas o jogo de forças políticas e 

econômicas que ele envolve.
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- Lei n° 4.504 de 1964: Estatuto da Terra Lei n° 8.629 de 1993

- Lei complementar n° 76 de 1993: diz passo a passo o que o juiz e as 
partes devem fazer, e quais são as etapas específicas para que a 

desapropriação seja concretizada.

- Lei complementar n° 88 de 96: esta lei traz algumas alterações à Lei 
Complementar n° 76, ou seja, modifica alguns elementos do 

procedimento judicial da desapropriação.

- Medida Provisória n° 2183 de 2001: modifica o Decreto-Lei n° 3365 
de 1941 e diversas leis relativas à desapropriação. Diz sobre a 

necessidade do INCRA representar a União nos procedimentos da 
desapropriação, institui o Programa de Arrendamento Rural. É esta 
medida provisória que proíbe a desapropriação de imóvel que tenha 

sido ocupado por causa de conflito agrário.

Conhecendo as leis da Reforma Agrária:

5. Procedimentos para a garantia do território 
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5.1. Fundos e Feches de Pasto   

A Constituição do Estado da Bahia, ao estabelecer procedimento para regularizar as ocupações 

coletivas de terras públicas, reconheceu a categoria dos fundos e feches de pasto, 

condicionando, contudo, à conveniência do Estado a concessão do direito real de uso sobre 

seus territórios.

Desde então, tem sido mediante a pressão social destas comunidades, pressionadas pelo 

avanço da grilagem e mais recentemente e pela implementação de grandes projetos, que têm 

sido deflagrados os procedimentos para a garantia do território, por meio da discriminação de 

terras públicas devolutas..

Procedimento de discriminação de terras públicas utiliza o mesmo procedimento, descrito no 

item 4.1 ( Volta lá para relembrar!!).

Você acha que as comunidades de fundo de pasto necessitam de um 
procedimento especifico ou o procedimento de discriminação de terras pública é 
suficiente? Será que a articulação de fundos e fechos de pastos tem uma opinião 

sobre isso? Vc conhece?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5.2. Terras Indígenas   

O art. 231 da Constituição Federal estabelece o direito originário dos Povos Indígenas à 

posse e uso exclusivo de suas terras tradicionalmente ocupadas. Isto quer dizer que no Brasil os 

Povos Indígenas não podem adquirir o direito de propriedade de suas terras, que são bens e 

patrimônios da União, inalienáveis e indisponíveis, mas lhes são garantidos a posse e o 

usufruto exclusivo e são imprescritíveis os seus direitos sobre elas.

Você sabe o que significa inalienável? Indisponível? Imprescritível e usufruto 
exclusivo?  Com o significado dessas palavras difíceis, porque essas 

características são importantes?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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O procedimento adotado na atualidade pelo Departamento de Assuntos Fundiários 

da FUNAI (DAF/FUNAI), órgão responsável pela política indigenista no país, está 

previsto no Decreto nº 1.775/96 e se inicia com a demanda por novas áreas, o que vem 

ocorrendo com uma maior frequência nos últimos anos dada a quantidade de comunidades que 

vem reassumindo a sua identidade indígena.

As novas áreas são registradas preenchendo-se algumas informações básicas e são 

agrupadas a outras demandas e a pedidos de revisão, passando a fazer parte do 

“Ordenamento de Demandas”. Quando já existem informações suficientes sobre a demanda 

e a situação em que está inserida, opta-se diretamente pela entrada no “Banco de Terras da 

FUNAI”.

O próximo passo é a realização de “Diagnósticos de Situação”, que têm por objetivo detectar 

na conjuntura local situações específicas a serem encaminhadas para um “Estudo de 

Fundamentação Antropológica”, resultando em um diagnóstico próprio que auxiliará na 

formulação do Plano Operacional para a realização dos trabalhos de campo. Ao final desta fase, 

as áreas indígenas estão identificadas.

A identificação, fundamentada em uma base sólida de informações, permite a segurança na 

eleição das terras onde haja prioridade na constituição dos Grupos Técnicos (GT), compostos 

por técnicos da FUNAI, do INCRA e/ou da secretaria estadual de terras da localização do 

imóvel, que irão realizar os “Relatórios Circunstanciados de Identificação e Delimitação”, 

regulamentados pela Portaria MJ nº 14 (do Ministério da Justiça), com o objetivo final de 

regularização das terras indígenas tradicionalmente ocupadas.

As terras com o plano operacional formulado são ordenadas em uma Lista de Terras, para que 

seja iniciado o trabalho da Delimitação, a partir de alguns critérios, dando preferência às 

situação em que a regulamentação fundiária:

          a) soluciona situação de conflitos em que há graves riscos à integridade física da população;

       b) auxilia na solução de graves problemas de saúde, segurança alimentar; 

       c) está atrasada

       d) envolve cumprimento de acordos públicos firmados; 

       e) envolve apoio técnico ou financeiro que poupa a FUNAI de parte do volume de trabalhos 

e de custos.

O grupo de técnicos faz os estudos antropológicos e complementares, de natureza etno-

histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e levantamentos em campo, centros de 

documentação, órgãos fundiários municipais, estaduais e federais, e em cartórios de registro de 
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ção da área estudada, com o envolvimento direto da comunidade indígena em todas 

as sub-fases da identificação e delimitação da terra indígena a ser administrativamente 

reconhecida.

O relatório de Identificação e Delimitação do GT, uma vez aprovado pelo Presidente da FUNAI, 

tem seu resumo publicado no Diário Oficial da União e do Estado onde fica o local da 

delimitação, sendo cópia da publicação afixada na sede municipal da comarca de situação da 

terra estudada. Se for desaprovado, poderá ser instruído um novo GT para a complementação 

das falhas do relatório. 

Desde o início do processo demarcatório até 90 dias da publicação do resumo do relatório nos 

Diários Oficiais da União e do Estado, podem os interessados apresentar contestações. 

Juntadas as contestações e as respectivas respostas aos atos do processo, e após aprovação 

pela Presidência da FUNAI, o processo é despachado para o Ministério da Justiça. É o Ministro 

da Justiça que, com base nos estudos que identificam a área como de ocupação tradicional do 

grupo indígena a que se refere, expede a Portaria Declaratória publicada no Diário Oficial da 

União, reconhecendo-se, assim, formal e objetivamente, o direito originário indígena sobre uma 

determinada extensão do território brasileiro.

Autos de identificação desaprovados pelo Ministério da Justiça retornarão à FUNAI e serão 

submetidos a uma nova análise. A FUNAI poderá encaminhar à complementação a designação 

de novo Grupo Técnico ou, em caso de impossibilidade, sugerir o estabelecimento de uma 

Reserva Indígena. No caso de revisão de Terras Indígenas ou de Reserva Indígena, os 

procedimentos são os mesmos, observando-se sempre as condições mínimas garantidas por 

leis infraconstitucionais.

A Portaria Declaratória também determina o processo de demarcação física de seus 

perímetros, para que a FUNAI realize o processo de seleção de uma empresa especializada, 

que será contratada para realizar os trabalhos de demarcação física, os quais compreendem 

basicamente a abertura de picada e a instalação de marcos e placas de identificação ao longo 

dos limites da terra, conforme os relatórios de identificação e delimitação aprovados pelo 

Ministério da Justiça.

Concluídos os trabalhos de demarcação física e estes sendo aprovados pelo Ministério da 

Justiça, o Presidente da República assina um Decreto Presidencial de Homologação da Terra 

Indígena. Restando apenas registrar a terra indígena homologada no Cartório Local e no 

Registro de Patrimônio Público da União.
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5.3. Quilombos   

O Decreto nº 4.887/03 e a Instrução Normativa nº 49 do INCRA são os instrumento legais que 

atualmente tratam do procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos.

A 1ª etapa consiste na auto-definição da comunidade, que será certificada pela Fundação 

Cultural Palmares, mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes 

de Comunidades de Quilombos, nos termos do § 4º, do art. 3º, do Decreto.

O 2º passo, que dá início ao procedimento de regularização do território pode se dar iniciativa do 

próprio INCRA, ou por requerimento de qualquer interessado, entidade ou associação 

representativa quilombola, apresentando informações sobre a localização da área objeto de 

identificação.

Para dar início ao processo de identificação e delimitação do território, o INCRA nomeia Grupo 

Técnico interdisciplinar (GT), que fará reuniões prévias com as comunidades para 

apresentação do trabalho e procedimentos a serem adotados. Este GT será responsável pela 

elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) das terras, com base 

em estudos técnicos, para caracterização espacial, econômica e sociocultural do território.

O RTID é composto basicamente das seguintes peças: relatório antropológico; planta e 

memorial descritivo; cadastro das famílias; cadastro dos demais ocupantes e detentores de 

títulos de domínio; levantamento da cadeia dominial do título de domínio; especificação de 

sobreposição de áreas de quilombos sobre unidades de conservação, áreas de segurança 

nacional, áreas de faixa de fronteiras ou situadas em terras de marinha e em terras de estados e 

municípios; parecer conclusivo da área técnica sobre a legitimidade da proposta de território e 

adequação dos estudos e documentos apresentados.

A Instrução Normativa do INCRA garante à comunidade a participação em todas as fases do 

procedimento administrativo de elaboração do RTID, podendo apresentar peças técnicas 

necessárias à instrução do RTID e tendo garantidos seus direitos a ser informada sobre a 

natureza do trabalho, ter preservada sua intimidade, de acordo com seus padrões culturais, ser 

consultada no caso de utilização das informações obtidas no RTID para outros fins e ter acesso 

aos resultados do levantamento realizado.

Após análise preliminar do Comitê de Decisão Regional do INCRA, verificando o atendimento 
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dos critérios estabelecidos para sua elaboração, o RTID é remetido ao Superinten-

dente Regional, para elaboração e publicação do edital, por duas vezes conse-

cutivas, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federativa onde se 

localiza a área sob estudo. Caso o RTID não atenda aos critérios estabelecidos na Instrução 

Normativa, o Comitê de Decisão Regional do INCRA o devolverá ao Coordenador do Grupo 

Técnico Interdisciplinar para sua revisão ou complementação.

Se o RTID concluir pela impossibilidade do reconhecimento da área como terra ocupada por 

remanescente de quilombos, o Comitê de Decisão Regional do INCRA, após ouvidos os 

setores técnicos e a Procuradoria Regional, poderá determinar diligências complementares ou 

determinar o arquivamento do processo administrativo. A comunidade e a Fundação Cultural 

Palmares serão notificadas da decisão será publicada no Diário Oficial da União e da unidade 

federativa onde se localiza a área estudada, com sua fundamentação, cabendo pedido de 

desarquivamento, desde que justificado.

Concomitante à publicação do edital, que consiste numa forma resumida do RTID, são 

notificação os ocupantes do território para apresentação de contestação no prazo de 90 

dias. Ao tempo que se consultam Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional (IPHAN), Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Secretaria do 

Patrimônio da União, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria Executiva do Conselho 

de Defesa Nacional e Fundação Cultural Palmares para no prazo de 30 dias também se 

manifestarem sobre o RTID.

As contestações serão julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA, havendo nova 

publicação de edital se do julgamento resultar tal implicação. Notificados os interessados do 

julgamento caberá recurso ao Conselho Diretor do INCRA no prazo de 30 dias. Após a fase 

recursal se a publicação de portaria de aprovação definitiva do RTID pelo INCRA que 

reconhecerá e declarará os limites do território quilombola a ser titulado.

É feita ainda uma análise da situação fundiária do território pleiteado, considerando-se a 

possibilidade de reconhecimento da incidência dos mesmos sob áreas públicas ou 

privadas após o julgamento das contestações, a exemplo de unidades de conservação, áreas 

de segurança nacional e áreas de faixa de fronteiras, terrenos de Marinha, cabendo ao INCRA 

adotará medidas cabíveis junto aos entes responsáveis para a demarcação e definitiva 

titulação.

Em seguida será realizado procedimento desapropriatório de particulares, que possuam títulos 

de domínio particulares válidos e o reassentamento de ocupantes não quilombolas, caso 
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preencham os requisitos da legislação agrária. Por fim, procede-se à demarcação 

do território e a concessão do título de reconhecimento de domínio pelo INCRA à 

comunidade quilombola, em nome da respectiva associação legalmente constituída, cabendo o 

registro cadastral do imóvel pelo INCRA e do título no Registro de Imóveis de acordo com a Lei 

Federal de Registros Públicos. 

5.4. Comunidades Extrativistas

Boa parte dessas comunidades - inclusive pescadores artesanais, que além de exercerem 

suas atividades nas águas, mantêm uma relação com a terra também – vivem do extrativismo, 

ainda que de forma complementar. A natureza, a água, a terra e tudo mais que faz parte do 

território são fonte de vida e elementos relacionados à cultura das comunidades. E é por isso 

que a regularização fundiária deve ser um direito fundamental dessas comunidades, inclusive 

dos pescadores. 

Atualmente, o principal 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 reserva 

extrativista é uma unidade de conservação, ou 

seja, seu principal objetivo é a conservação do 

meio ambiente e da biodiversidade. Sabemos 

que nestes casos, para preservar o meio 

ambiente precisamos garantir o território 

dessas comunidades que sabem como lidar de 

forma equilibrada com a natureza.  Dessa forma, a RESEX existe para garantir a proteção e 

preservação de modos de vida tradicionais de comunidades que se relacionam com os recursos 

naturais de forma sustentável, e é aí que ela pode ser utilizada para a garantia dos territórios de 

comunidades.

Você concorda que a preservação das comunidades extrativistas nos territórios 
que ocupam contribui para a preservação da própria natureza? Caso você 

concorde, por que você acha que isso acontece? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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SNUC significa Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O SNUC é 
parte da política ambiental brasileira, e é formado pelo conjunto das unidades 
de conservação – parques, reservas, estações biológicas etc. Elas são áreas 

reservadas para a preservação do meio ambiente, da biodiversidade, dos 
recursos naturais e de modos tradicionais de vida. Seu uso é controlado e 
fiscalizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). Neste módulo, vamos ver como funciona a Reserva Extrativista 

(RESEX), e vamos estudar outros tipos de unidades de conservação em uma 
próxima etapa, quando discutirmos o Direito Ambiental

E o que é esse tal de SNUC?

A reserva extrativista é uma área de domínio público, de propriedade da União. 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 sustentável pelas 

comunidades extrativistas que vivem e desenvolvem suas atividades lá, a partir de um contrato 

de concessão de uso firmado entre a União e as comunidades.

Concessão de uso é o contrato administrativo pelo qual o Poder Público 
permite que um bem que lhe pertence seja utilizado por particulares.

Para relembrar:

A Reserva Extrativista tem um Conselho Deliberativo que serve para determinar como a reserva 

será utilizada pelas comunidades e fiscalizar seu funcionamento. Este Conselho Deliberativo é 

formado por órgãos públicos, pelas comunidades beneficiárias da Reserva e por outras 

organizações e entidades da sociedade civil – empresas, sindicatos, ONGs que sejam afetadas 

pela RESEX ou que façam parte da região.

O Conselho é também responsável por aprovar um Plano de Manejo, um documento que diz 

como e por quem a reserva poderá ser utilizada, como seus recursos naturais serão 

aproveitados, que tipo de empreendimentos econômicos podem existir dentro da reserva, que 

áreas do mosaico serão utilizadas para moradia, para roças, para extrativismo, entre outras 

coisas. O art. 18 da Lei 9.985/00 define que as áreas “utilizadas” pelas comunidades têm como  

“objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso 

sustentável dos recursos naturais da unidade”. O parágrafo 1º estabelece o domínio público das 

reservas, com uso concedido às comunidade extrativistas e a desapropriação de áreas 

particulares de terceiros dentro dos seus limites, remetendo ainda ao art. 23  que estabelece o 

contrato como forma  de regulamentação da posse e uso das áreas ocupadas pela 

comunidades extrativistas nas reservas.
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garantir seus territórios, mas será que é a melhor forma? Esses mesmos movimen-

tos e comunidades têm feito algumas críticas ao modo como as reservas extrativistas 

funcionam hoje:

        a) A criação da RESEX depende do interesse do Poder Público; ela não é um direito 

assegurado das comunidades, é necessário que o governo queira criar uma. Embora a 

mobilização popular e a pressão ajudem a convencer o Estado de sua necessidade, não há 

uma obrigação jurídica do Estado em criar uma reserva, ao contrário das terras indígenas e 

quilombolas, que o Estado é obrigado a identificar, demarcar e titular. Se nestes territórios a 

ação do Estado já é lenta e insuficiente, a criação de reservas costuma ser um processo ainda 

mais difícil. Além disso, o Estado pode alterar os limites da Reserva dependendo só de seus 

interesses – foi o que aconteceu, por exemplo, com a RESEX Marinha da Baía do Iguape, cujo 

mosaico foi alterado para abrir caminho para o Estaleiro Naval de Maragojipe, através de um 

decreto presidencial sem qualquer consulta às comunidades da reserva.

        b) A comunidade perde parte de sua autonomia na gestão de seu território. As decisões 

sobre o uso da reserva têm que passar pelo Conselho Deliberativo, que, além das comunidades 

que estão na RESEX, tem que incluir também ONGs, empresas, sindicatos, universidades, e o 

Estado – sendo que o poder público sempre tem pelo menos a metade dos assentos no 

Conselho, e o seu Presidente sempre vem do Estado. Isso significa que sempre haverá várias 

interferências no cotidiano da reserva, vindo de pessoas e grupos que não fazem parte do 

território. Pode ser inclusive que o Conselho tome decisões contra as comunidades, proibindo 

seus usos e costumes tradicionais ou permitindo usos que prejudicam a comunidade, o 

território e o meio ambiente por empreendimentos econômicos, por pesquisadores...

         c) A exigência de um plano de manejo também contribui para reduzir a autonomia das 

comunidades no uso da RESEX. O Plano é proposto pelo Estado e aprovado pelo Conselho; 

qualquer alteração futura – ou seja, qualquer alteração significativa que as comunidades 

beneficiárias da reserva quiserem dar a seu uso – deve passar antes pelo Conselho. Outro 

problema é que o Estado vem tentando impor a exigência de planos de manejo em territórios 

que não são reservas extrativistas, inventando limitações à autonomia das comunidades onde 

elas não existem. 
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Sua comunidade, ou uma comunidade que você conheça, faz parte de uma 
RESEX? A RESEX atende às necessidades da comunidade?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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5.5. Pescadores e Marisqueiras 

Comunidades de pescadores e pescadoras 

artesanais e marisqueiras ocupam seus territórios 

tradicionais há gerações, ocupando terras, águas e 

florestas de forma sustentável, garantindo a 

preservação do ambiente, sua vida digna e das 

próximas gerações. Essa não é uma vida sem 

conflitos e sem lutas, mas a própria resistência das 

comunidades contribui para forjar seu modo de vida 

tradicional.

Apesar desse histórico de vida, tradição e resistência, não existe ainda um procedimento 

específico para a identificação e proteção dos territórios pesqueiros, ao contrário do que já 

existe para quilombolas e indígenas, por exemplo.

Isso significa que os pescadores e marisqueiras não têm nenhum direito sobre 
seus territórios? Eles podem ser expulsos pelo Estado, por fazendeiros, ou por 

grandes empreendimentos? Por quê?
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Embora não haja um procedimento específico 

previsto em lei, isso não quer dizer que não 

haja nenhuma garantia para sua permanência 

em seus territórios. Em primeiro lugar, o direito 

sempre é fruto da luta social, sempre é 

construído a partir da vida das pessoas e 

grupos. A história e a realidade de resistência 

destes grupos, a ocupação tradicional de seus 

territórios, a vida comum construída por eles, a 

convivência sustentável com a natureza  são 

elementos para fortalecer a resistência e 

proteção de seus territórios tradicionais.

Já vimos outros instrumentos de proteção aos territórios dos povos do campo que também se 
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aplicam aos pescadores e pescadoras e às 

marisqueiras. Mesmo assim, vários conflitos 

envolvendo as terras e águas que ocupam 

continuam aparecendo, com fazendeiros, 

empresários do turismo, da energia, do 

hidronegócio, e até o próprio Estado querendo se 

apropriar de seus territórios para outros usos, 

incompatíveis com sua vida tradicional. Essa 

situação levou o Movimento de Pescadores e 

Pescadoras Artesanais (MPP) a lançar uma 

Campanha Nacional pela Regularização do 

Território das Comunidades Tradicionais 

Pesqueiras, através de um projeto de lei de 

iniciativa popular – uma proposta de lei criada pelo 

povo e apresentada ao Congresso Nacional 

através de um abaixo-assinado, para ser discutido 

e aprovado pelos parlamentares.

Além dos instrumentos específicos 
para cada grupo ou comunidade, os 

povo do campo têm estes 
instrumentos para a defesa de seus 

territórios e outros direitos:

- Constituição Federal (arts. 215, 
216, 231, e o art. 68 do ADCT)

- Convenção nº 169 da OIT

- Decreto 6.040/2007 (Política 
Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais)

Fique ligado!

Vamos relembrar:

Hoje, a Campanha está a todo vapor, na fase de coleta de assinaturas. O texto do 
projeto já foi elaborado pelo Movimento, e está sendo divulgado em todos os estados e 

regiões do Brasil. Vamos conhecer seus principais elementos!

a) Autoidentificação – o projeto de lei diz que é a comunidade quem vai dizer se ela é 
pescadora artesanal ou não, independente de aprovação do Estado, estudo de 

antropólogo ou alguma coisa assim. A comunidade vai manifestar seu interesse em ser 
reconhecida como comunidade pesqueira tradicional, e o Estado fica obrigado a dar 
um certificado, emitido pelo Ministério da Cultura, e iniciar o processo de demarcação 

do território, de forma parecida com o procedimento quilombola.

b) Território Tradicional – pelo projeto de lei, o território que deve ser regularizado 
compreende “as extensões, em superfícies de terra ou corpos d'água, utilizadas pelas 

comunidades tradicionais pesqueiras para sua habitação, desenvolvimento de 
atividades produtivas, preservação, abrigo e reprodução das espécies e de outros 

recursos necessários à garantia de seu modo de vida, bem como à sua reprodução 
física, social, econômica e cultural, de acordo com suas relações sociais, costumes e 

tradições, inclusive os espaços que abrigam sítios de valor simbólico, religioso, 
cosmológico ou histórico.” Isso quer dizer que o Estado vai ter a obrigação de garantir 
as casas, as roças, as áreas de pesca e extrativismo, as áreas utilizadas para festa, 
para cultos religiosos, que lembrem a história da comunidade... Não só o pedaço de 

chão onde os pescadores moram e plantam, mas todo o espaço com o qual a 
comunidade se relaciona de modo tradicional.
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um título de propriedade sobre as terras do território pesqueiro, essas 

terras vão ser desapropriadas e doadas à associação que representa a 
comunidade. Se houverem terras públicas indisponíveis no território, 
a comunidade vai ter garantido o direito a uma concessão de uso ou 
concessão de direito real de uso sobre aquele pedaço do território. 

Além disso, o projeto de lei também garante a cessão de águas 
públicas, ou seja, a comunidade vai ter o uso de rios, lagos, mares e 

outros corpos d'água que estiverem no seu território.

O esforço para aprovar o Projeto de Lei ainda está só começando, e 
muita luta ainda será necessária para que o projeto passe no 

Congresso e, depois disso, seja posto em prática. Essa será uma 
vitória não só dos pescadores e pescadoras, mas de todo o movimento 

popular do campo. Por isso, é importante que todos e todas 
contribuam, assinando e divulgando o Projeto de Lei em suas 

comunidades!
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5. Sobreposição de área e 
    deslocamento forçado dos povos   

Como vimos, o território agrega a memória e as vivências das comunidades, isto é, os 

elementos culturais, e espirituais (imateralidade), mas também diz respeito a um espaço físico 

com suas divisas, fronteiras, marcos, isto é, um rio, montanha, mangue, praia ou linha 

imaginária.

Dizer os limites do território é algo quase sempre 

difícil para as comunidades, pois o território tem 

elementos do passado, presente e futuro, ou 

seja, muitas comunidades tiveram os seus 

territórios apropriados ao longo do tempo, 

devido a ação de grupos/indivíduos na 

complicada afirmação da propriedade sobre a 

posse. 

Ao lutar por reconhecimento, as comunidades 

querem no presente retomar o que foi 

apropriado no passado, construindo um futuro. 

Nesse sentido, a delimitação do território 

envolve os elementos físicos ( apontar as 

divisas, fronteiras, marcos, etc), mas também é 

algo político, pois mostra as relações de poder 
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que existe 

e existiram

 e como as comunida-

des se relacionam 

com essa situação e 

os envolvidos. Re-

centemente, tivemos 

a afirmação da demar-

cação de territórios e a 

retomada de áreas 

apropriadas indevi-

damente como a Re-

serva Raposa Serra 

do Sol, em Roraima e 

a Terra Indígena 

C a r a m u r u /  P a r a -

guassu.

A del imi tação do 

território considera 

e lementos obser-

vados no local pelos 

técnicos dos órgãos responsáveis por 

cada procedimento, como por 

exemplo, o tempo de ocupação, os 

usos que as comunidades fazem e 

fizeram, o número de pessoas e as 

condições existentes para  viver 

adequadamente na área demandada. 

No procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, outros elementos são 

observados também, como o módulo rural de cada município e os índices de produtividade.

Ao realizar os diversos procedimentos vistos de acesso à terra e garantia dos territórios, 

algumas áreas são sobrepostas, isto é, em um mesmo espaço físico mais de um grupo 

demanda o direito a delimitação da área como parte do seu território. Assim, ocorrem os 

conflitos territoriais entre os distintos povos do campo, havendo, por exemplo, a sobreposição 

de assentamento com comunidades de fundo de pasto, quilombola, indígena e estas entre si, 

bem como, dos territórios das comunidades tradicionais com as unidades de conservação 

listadas no SNUC. 
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Fonte: ( MMA, com dados do ICMBIO, em 2009)
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des de proteção integral que tem restrição à presença humana, havendo muitos 

conflitos e um debate sobre o meio ambiente e as comunidades, ou seja, a importância que as 

comunidades tiveram para preservação das áreas e a impossibilidade de deslocamento das 

mesmas. As comunidades vêm questionando os poderes públicos, existindo atualmente casos 

de compatibilização entre a existência das comunidades e da unidade de conservação. 

Além da sobreposição de áreas entre comunidades, comunidades e unidades de conservação, 

há também as situações que obras infraestrutura e investimentos e eventos públicos feitos 

pelos governos (grandes obras e megaeventos) podem sobrepor aos territórios das 

comunidades levando também aos conflitos territoriais. Essa situação abre a discussão sobre o 

interesse público em jogo (o que se percebe que o dito interesse público é o interesse privado de 

grupos econômicos que lucram com as obras ou vão operar as estruturas criadas).

Os conflitos territoriais podem levar a perda parcial do território para algumas comunidades e o 

deslocamento forçado para outras comunidades, com significativo impacto material (no que foi 

construído, plantado, acumulado) e imaterial (cultura, memória e história do 

grupo/comunidade). Assim, o deslocamento deve ser prevenido (busca de alternativas com a 

participação dos afetados) e evitado (algo excepcional). Com a ocorrência, a garantia de outro 

local (reassentamento) é o mínimo que o Estado deve assegurar para os grupos e comunidades 

deslocados, além do pagamento de possíveis de indenizações pelas benfeitorias existentes. 

A não observância de tais elementos acarreta para o Estado a responsabilidade pela indevida 

ação e ou omissão, podendo ser questionado judicialmente, utilizando até a via internacional, 

especialmente porque o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC), tem comentários e recomendações específicas sobre tal situação, além de outros 

organismos internacionais como a Agenda Habitat e Comissão de Direitos Humanos da ONU.

Apesar disso, muitas comunidades encontram-se ameaçadas de deslocamentos e algumas 

foram deslocadas sem a observância dos elementos mostrados anteriormente, como por 

exemplo, os questionamentos sobre a construção da Barragem de Itaparica, em 1977, que 

submergiu quatro municípios e deslocou mais de 70.000 mil pessoas. Outro fato, as 

controvérsias sobre o reassentamento das comunidades de agricultores e a devida desintrusão 

(retirada dos não pertencentes ao território após a demarcação/titulação) da terra indígena 

Kiriri, em Banzae, BA.

Curso Juristas Leigos: Módulo 04: Reconhecimento e titulação  



42
Curso Juristas Leigos: Módulo 04: Reconhecimento e titulação  

RESENDE, M.; MENDONÇA, M. L. As políticas do Banco Mundial são iguais em todo o mundo. 

Disponível em < > Acesso 12 mai 2011. 

Germani, Guiomar Inez. Condições históricas e sociais que regulam o acesso a terra no espaço 

agrário brasileiro. GeoTextos, vol. 2, n. 2, p.115-147. 2006.

Projeto GeografAR – UFBA - 

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

Comissão Pastoral da Terra. CPT-  

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

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

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

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

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

Ministério de Meio Ambiente- WWW. Mma.gov.br  

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- WWW. ICMBIO.gov.br 

http://www.acaoterra.org/display.php?article=355

www.geografar.ufba.br

www.cpt.org.br

8. Para saber mais:


