
Palestrante Waldenir Bernini Lichtenthaler, 
Perito em Antropologia (PRP-PA)

Populações Tradicionais no eixo 
Barcarena e Abaetetuba

●   Art. 3º  Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, 

inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição;  (DECRETO Nº 6.040, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2007)
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Consulta Livre, Prévia e Informada
●Artigo 6º (…) Os governos deverão: Consultar os povos interessados, por meio de procedimentos adequados e, em   

particular, de suas instituições representativas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas 

suscetíveis de afetá-los diretamente. Artigo 7º (…)Os povos interessados terão o direito de definir suas próprias prioridades 

no processo de desenvolvimento à medida que afete sua vida, crenças, instituições, bem-estar espiritual e as terras que 

ocupam ou usam para outros fins. E de controlar, na maior medida possível, seu próprio desenvolvimento econômico, social 

e cultural. Além disso, eles participarão da formulação, implementação e avaliação de planos e programas de 

desenvolvimento nacional e regional que possam afetá-los diretamente. (Convenção 169, sobre Participação e Consulta) 

LIVRE, PRÉVIA E INFORMADA.



 Racionalidades conflitantes no 
processo de licenciamento

     Categoria Racionalidade hegemônica Racionalidade das 
comunidades tradicionais

Território, territorialidade

Territorialidade abstrata do 
sistema urbano- industrial- 
capitalista

Territorialidades construídas a 
partir das práticas sociais em 
condições ambientais 
específicas

Pobreza/ Miséria Pobreza abstrata, definida 
pela falta de renda monetária

Pobreza concreta circunscrita 
pela falta de acesso à terra e 
aos recursos naturais

Bem público/ Bem comum Necessidades e demandas 
de uma suposta maioria da 
sociedade

Usos coletivos nas 
comunidades locais

 



Meio Ambiente Natureza como categoria 
distinta do meio social

Meio Ambiente como 
categoria social

Critérios de impactos 
ambientais

Critérios técnico-científico 
abstratos contextualizando 
nas práticas sociais da 
sociedade urbano -industrial 
- capitalista

Experiências vividas de 
pessoas expostas aos 
impactos ambientais

Desenvolvimento

Imposição de 
estabelecimentos industriais 
e a expansão dos setores 
do comércio e dos serviços 
como aceleradores do 
crescimento econômico

Melhoramento das 
condições da vida a partir 
das potencialidades 
culturais, sociais e 
ambientais no local

Fonte: Klemens Laschefski



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

IDEOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO = 

DICOTOMIAS

ATRASO X PROGRESSO

POBREZA X RIQUEZA

RURAL X URBANO

AGRO EXTRATIVISMO X INDUSTRIALIZAÇÃO



As gerações dos Direitos 
Fundamentais

●1° Geração: Foi a que tratou dos direitos individuais. Os direitos humanos em sua primeira geração 

são fruto das lutas da burguesia revolucionária, com base na filosofia iluminista e nas doutrinas liberais, 

contra o Estado absolutista.  

●2° Geração: A segunda dos direitos humanos trata dos direitos coletivos. A nova sociedade do século 

XIX, aliada às crescentes lutas urbanas protagonizadas pela classe operária, pela burguesia industrial 

e pelo Estado liberal não-intervencionista, possibilitou o surgimento da crítica social, das ideias 

socialistas e do sindicalismo.

●3° Geração:  É a que trata dos direitos dos povos ou direitos da solidariedade. A partir do pós-guerra 

(2° Guerra Mundial) desenvolvem-se os direitos dos povos, que distingue entre os direitos individuais 

da primeira geração, os direitos sociais, econômicos e culturais da segunda geração e os novos 

direitos, ou direitos da terceirageração. Assim, os direitos dos povos são, ao mesmo tempo, individuais 

e coletivos.

Fonte: http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/gera%C3%A7%C3%B5es-de-
evolu%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-fundamentais



Visão Geral de Ações do MPF
Comunidade Ações MPF

BURAJUBA  (Tradicional e quilombola ) . Pedido de antecipação de tutela e manutenção da 
posse 2
. Sobre as invasões no território 5
. Queimadas e desmatamentos que a comunidade 
esteja realizando 1
. Ação contra a CODEBAR 2

Comunidade Boa Vista (Quilombola- indígena) . Conciliação de Comunidades 1
. Reconhecimento sobre o direito à terra 
(Regularização fundiária) 3
. Contra a CODEBAR 2

Águas Verdes . Problemas de regularização fundiária 1

Assentamento Jesus de Nazaré (Tradicionais ) . Irregularidade de empresas 1

Comunidade do sítio São João (Quilombolas ) . Demarcação de terras 1
. Reconhecimento como território quilombola 1

Comunidade Gibrié do São Lourenço (Quilombolas) . Demarcação de terras 1
. Suspensão dos serviços por parte da prefeitura 1

Comunidade Fazendinha (Tradicionais) . Conflito fundiário/ Regularização fundiária 3
. Solicitação para abrir bares e restaurantes 1



. Sítio Trindade . Ação contra a União objetivando defesa de direitos 
tradicionais 1

.Comunidade do sítio Cupuaçu/ Boa Vista . Reconhecimento da área como Quilombola/ indígena 
2

Comunidade do sítio Conceição . Demarcação e titulação de terras 1
. Reivindicação identitária 1

Comunidade do Sítio Cupuaçu . Demarcação de terras 1
. Reconhecimento como território quilombola 2
. Loteamento e venda ilegal de terras na região 1



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!
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