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RESUMO

O presente trabalho parte de uma análise realizada entre os anos de 2014 e 2019, no
município de Macaé, Rio de Janeiro, adotando a metodologia sociológica da
“observação participante”, objetivando entender como aconteceu a aproximação do
assentamento PDS Osvaldo de Oliveira – gerido pelo Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST) – com as universidades federais do município (UFF e UFRJ), a partir
das experiências apresentadas por meio de entrevista de membros do MST e do TaCAP
– coletivo universitário de assessoria popular – destacando as técnicas de compreensão
da aceitação ou recusa social em determinado espaço, elaboradas por Elias & Scotson
(2000). Na introdução e item 1 são apresentadas as teorias dos autores citados,
demonstrando a pertinência do trabalho deles com o tema tratado neste trabalho e com a
metodologia adotada. O item 2 conta a história de como surgiu o PDS Osvaldo de
Oliveira. O item 3 explica como funcionou o coletivo TaCAP. No quarto e quinto item
as entrevistas relembram como foi que o TaCAP começou a se relacionar com o MST e,
posteriormente, as atividades realizadas em conjunto dentro do assentamento.
Finalmente, no item 6 são apresentadas as atividades de extensão/comunicação
realizadas fora do assentamento, ou dentro da universidade. Concluindo este trabalho
refletindo sobre a validade da relação entre os dois movimentos, e expondo quais foram
as principais faltas e problemáticas encontradas para a conclusão do texto.

Palavras-chaves: PDS Osvaldo de Oliveira. TaCAP. Universidades. Experiências.
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RESUMEN

El presente trabajo parte de una análisis realizada entre los años de 2014 y 2019, en el
municipio de Macaé, Rio de Janeiro, adoptando la metodología sociológica de la
"observación participante", objetivando entender como ocurrió la aproximación del
asentamiento PDS Osvaldo de Oliveira - gestionado por el Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) - con las universidades federales del municipio (UFF y
UFRJ), a partir de las experiencias presentadas por medio de entrevistas de miembros
del MST y del TaCAP - colectivo universitario de asesoría popular - destacando las
técnicas de comprensión de la aceptación o recusación social en determinado espacio,
elaboradas por Elias & Scotson (2000). En la introducción y ítem 1 son presentadas las
teorías de los autores citados, demostrando la pertinencia del trabajo de ellos con el
tema tratado en este trabajo y con la metodología adoptada. El ítem 2 dicha la historia
de como surgió el PDS Osvaldo de Oliveira. El ítem 3 explica como funcionó el
colectivo TaCAP. En el cuarto y quinto ítem las entrevistas rememoran como fue que el
TaCAP empezó a relacionarse con el MSY y, posteriormente, las actividades realizadas
en conjunto dentro del asentamiento. Finalmente, en el ítem 6 son presentadas las
actividades de extensión/comunicación realizadas fuera del asentamiento, o dentro de la
universidad. Concluyendo este trabajo reflexionando sobre la validación de la relación
entre los dos movimientos, y exponiendo cuales fueron las principales faltas y
problemáticas encontradas para la conclusión del texto.
Palabras-claves: PDS Osvaldo de Oliveira. TaCAP. Universidades. Experiencias.
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INTRODUÇÃO

“As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis”.
Carlos Drummond de Andrade

O presente trabalho tem como objetivo resgatar memórias e ações que foram
importantes para o início e desenvolvimento de uma relação entre movimentos sociais
rurais e urbanos reivindicadores de direitos que possibilitassem a aproximação do
consumidor ao meio produtor rural e garantissem a fixação e desenvolvimento do
camponês por meio da reforma agrária agroecológica, estimulando intenso
desenvolvimento acadêmico e social entre os agentes que diretamente participaram da
construção dessa ponte.
Com isso, este trabalho foi feito para estudantes de outras universidades e aos
novos estudantes das universidades de Macaé como uma possível inspiração no
combate ao processo político do agronegócio e da criminalização dos movimentos
sociais, estimulados cada dia mais pelo forte avanço das políticas conservadoras e
neoliberais que vínhamos e vemos sofrendo. Expressando de forma mais concisa e
direta sobre a necessidade de resgatar a produção acadêmica para melhor atender às
demandas campesinas e fortalecer as frentes contra a concentração industrial do direito
a produção rural – concentração essa estimulada pelo neoliberalismo e combatido pela
agroecologia – Guzmán & Molina dizem:
Como contribuição à Via Campesina pretende trazer ferramentas teóricas
com as quais se poderá neutralizar a ofensiva neoliberal que, da academia e
da prática política, está se desenvolvendo na América Latina ao pretender
apresentar uma inevitável evolução da agricultura familiar para o
agronegócio, no contexto da agricultura industrializada em sua atual versão
transgênica. Cremos, ao contrário, que a única solução para o problema
socioambiental que atravessamos está num manejo ecológico dos recursos
naturais, em que apareça a dimensão social e política que traz a agroecologia
e que esteja baseada na agricultura sustentável que surge do modelo
camponês em sua busca por uma soberania alimentar. (GUZMÁN &
MOLINA, 2013, p. 16)

Uma forma encontrada para manter vivas as atividades já realizadas e solidificar
os caminhos já traçados foi relatando as experiências daqueles que vivenciaram e
participaram desses processos de construção das relações entre as universidades de
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Macaé e o MST, e as práticas extensionistas comunicadoras1 e de pesquisa-ação2
experimentadas pelo autor, quando fazia parte de um grupo organizado por estudantes
da Universidade Federal Fluminense, majoritariamente do curso de Direito, lotados no
Polo Macaé - Instituto de Ciências Sociais da Cidade de Macaé, Norte do estado do Rio
de Janeiro, chamado Tamoios Coletivo de Assessoria Popular (TaCAP).
Como abordagem para o texto que se segue, o autor elegeu a revisão de literatura
e a metodologia elaboradas pelos sociólogos Norbert Elias e John L. Scotson3.

1 METODOLOGIA E ESTRUTURA

Assim como eu, Elias & Scotson também tiveram problemas metodológicos para
desenvolver sua pesquisa. A valoração das razões quantitativas ou quantificáveis dentro
dos trabalhos científicos como sendo a “melhor forma” ou a “forma mais imparcial” de
produção de conhecimento, dificulta a aceitação e desenvolvimento de tecnologias de
pesquisa que necessitem de observações mais próximas e sensíveis ao crivo vivencial
do próprio pesquisador, ou seja, menosprezam, desqualificam as atividades de abstração
do sujeito que pesquisa e se insere no meio pesquisado.
Por óbvio que essa desatenção não é absoluta, já que renomados nomes das
ciências sociais contemporâneas lançaram mão da técnica da “observação participante”
– como os próprios europeus Elias & Scotson (2000), o estadunidense Cliford Geertz
(1991) ou a brasileira Lygia Sigaud (2010) – e decidiram adotá-la para desenvolver os
seus trabalhos.
Elias & Scotson usaram das experiências pessoais para avaliar o objeto
estudado, utilizando-se de entrevistas com os “membros de cada trigésima casa
constante do registro eleitoral de todas as três zonas” para eleição dos entrevistados.
Entrevistaram os líderes das associações beneficentes locais e analisaram sua lista de

Freire esclarece: “[...] nos parece claro o equívoco ao qual nos pode conduzir o conceito de extensão: o
de estender um conhecimento técnico até os camponeses, em lugar de (pela comunicação eficiente) fazer
do fato concreto ao qual se refira o conhecimento (expresso por signos linguísticos,) objeto de
compreensão mútua dos camponeses o dos agrônomos”. (FREIRE, 1983, p. 48).
2
Thiollent, sendo memorado por Adelina Baldissera, resume pesquisa-ação como sendo “[...] um tipo de
pesquisa social que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de
um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação da
realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo”. (THIOLLENT, 1985,
apud, BALDISSERA, 2001, p. 05).
3
As teses desenvolvidas neste trabalho podem ser pesquisadas pelo leitor no livro Os Estabelecidos e os
Outsiders (The established and the outsiders: a sociological enquiry into community problems), lançado
no Brasil pela Editora Zahar, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2000 e traduzido por Vera Ribeiro.
1
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membros; além de organizar um grupo juvenil e usar de dados das escolas locais para
entender e controlar os grupos estudados (ELIAS & SCOTSON, 2000, p.53). Como
afirmam Elias & Scotson sobre as opiniões dos entrevistados “é possível que algumas
pessoas entrevistadas tivessem opiniões individuais divergentes das ideias e crenças
típicas de seu bairro. Mas as entrevistas de tipo convencional são métodos
aproximativos de avaliar as atitudes e opiniões das pessoas” (ELIAS & SCOTSON,
2000, p. 54).
O uso da “observação participante” (ELIAS & SCOTSON, 2000, p. 09) –
comum tanto nos principais textos base adotados neste trabalho, quanto na minha forma
de entender o objeto estudado – lança mão de uma narrativa essencialmente descritiva,
focada na primeira pessoa, tendo o/os narradores e a/as narradoras vivido, direta ou
indiretamente, aquela(s) história(s) que será(ão) contada(s) e analisada(s).
Essas histórias se ancoram em experiências complementares sobre os mesmos
fatos. A narrativa vai sendo formada por pontos de vista distintos e que comporão ao
final uma história mais sólida do que a contada por um único narrador-observador.
Portanto, a busca de narradores diversos para contar seus modos de abstração de
determinado “fato” é tão importante para a riqueza deste trabalho, assim como para a
construção imaginária que o leitor fará para compreender o processo de aceitação e
negação dentro do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Osvaldo de Oliveira (PDS)
e do Tamoios Coletivo de Assessoria Popular (TaCAP).
A necessidade de me aproximar fisicamente do objeto e poder fazer observações
mais próximas, assim como a necessidade de conseguir relatos dos estabelecidos
quando eles conversam entre si, sem os outsiders próximos, foi imprescindível para
perceber que parte das construções de poder são expressadas de maneiras mais sutis.
Elias & Scotson (2000, p. 39) narram que em encontros “cara a cara” os grupos
estabelecidos faziam “pequenas expressões simbólicas” e “inflexão da voz” para
(re)afirmar o status superior que este grupo ou pessoa mantinha sobre o estigmatizado
que, geralmente, nesse momento não estaria presente no espaço de conversa onde os
sinais aconteciam.
A partir das experiências dos autores acima citados, pequenos sinais de
aprovação ou desaprovação foram avaliados sobre outros integrantes do TaCAP,
enquanto coletivo que buscava entender a dinâmica das relações sociojurídicas já
existentes, inclusive com o auxílio na judicialização para evitar a remoção dos
assentados – que será melhor tratado no item 2 – funcionando como indicadores de
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aceitação ou repulsa da presença nos espaços em que os militantes do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra4 (MST) organizavam.
Todavia, não só de pequenos gestos corporais (sinais com o corpo ou tom de
voz) são compostas as construções de poder entre as relações interpessoais ou de
pequenos grupos, uma ferramenta elementar para a criação e manutenção da hierarquia
social é o uso da “fofoca” (ELIAS & SCOTSON, 2000, p. 20), tanto aquela que
enaltece/elogia os próprios atos dos estabelecidos (praisegossip), quanto as que
menosprezam e reforçam atos considerados “ruins” ou “piores” realizados pelos
outsiders (blamegossip).
Quando o grupo estabelecido sente que, de uma forma ou outra, está sendo
compelido dos espaços de poder, sente ameaçada sua superioridade dentro dos espaços
oficiais ou de convivência, usarão da rejeição e permanente estigmatização dos
outsiders como “contra-ataque” para que haja manutenção das relações de poder já
postas.
Como fontes alimentadoras para esta redação, as experiências intercambiadas
entre o autor, o restante do coletivo e as assentadas e assentados da reforma agrária se
tornaram porto seguro para melhor desenvolver um projeto universitário – partindo da
perspectiva da Academia como laboratório para outros movimentos sociais – que possa
colaborar e somar com movimentos já estabelecidos de agroecologia, de
desenvolvimento econômico solidário e com outros movimentos da reforma agrária.
Trazendo para tal vivência, as entrevistas com os membros que desenvolveram
as atividades serviram de base empírica para detalhar as relações de poder a partir da
perspectiva do grupo de jovens universitários urbanos, que pretendiam ingressar num
tradicional movimento rural, movimento este que já estava organizado e estabelecido
em seu território; como também sobre as impressões, expectativas, dificuldades e
decepções que o movimento rural teve com os extensionistas/comunicadores
universitários por meio de ações envolvendo oficinas, feiras, eventos e construção de
pautas e reivindicações nos espaços públicos macaenses.
A estrutura deste trabalho não segue uma forma tradicional apresentada em
textos jurídicos. Ela se aproxima da narrativa antropológica para indicar as interações e
interlocuções entre o movimento e as universidades. Por essa razão, optou-se a
4

Aqui destacou-se a expressão com as iniciais em maiúsculo por observar a noção de pertencimento e
empoderamento dos membros desse movimento a partir do seu reconhecimento inicial com questões da
reforma agrária e, posteriormente, com a identificação com a relação do espaço-natureza-agroecologia
como bandeiras desta ação coletiva.
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ordenação em itens seguindo a construção oral dos entrevistados ao revelarem suas
histórias de vida, que se identificam com a própria trajetória do movimento no
município de Macaé/RJ.

2 DO ACAMPAMENTO AO ASSENTAMENTO: LUTA DAS PESSOAS PARA
ALÉM DO MOVIMENTO

É importante conhecermos um pouco sobre as pessoas, movimentos sociais e
momento histórico dos principais atores da história que se segue.
O Projeto de Desenvolvimento Sustentável Osvaldo de Oliveira foi instituído
pela Portaria da Superintendência Regional do INCRA5 no Rio de Janeiro, a área possui
1.539,76 hectares que compõem a antiga Fazenda Bom Jardim, localizada no distrito de
Córrego do Ouro, município de Macaé, região Norte do Rio de Janeiro. A área pertencia
à empresa de rádio Campos Difusora Ltda., no Norte Fluminense, e foi arrendada ao
empresário rural José Antônio Barbosa Lemos, sócio proprietário da mesma empresa,
ex-deputado estadual e ex-prefeito de São Francisco de Itabapoana, município daquela
região. Contudo, a área foi considerada improdutiva pelo INCRA em 2006, por não
cumprir a sua função social e ambiental – funções determinantes para que haja a
manutenção da propriedade como privada, com critérios ditados pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, em seus artigos 184, 185 e 1866.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) “é uma autarquia federal, criado pelo
Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970, cuja missão prioritária é executar a reforma agrária e realizar o
ordenamento fundiário nacional”. (INCRA, s.d.)
6
CAPÍTULO III – DA POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA. Art.
184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que
não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária,
com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano
de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. § 1º As benfeitorias úteis e necessárias serão
indenizadas em dinheiro. § 2º O decreto que declarar o imóvel como de interesse social, para fins de
reforma agrária, autoriza a União a propor a ação de desapropriação. § 3º Cabe à lei complementar
estabelecer procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o processo judicial de
desapropriação. § 4º O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim
como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. § 5º São isentas
de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados
para fins de reforma agrária. Art. 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária: I
- a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra;
II - a propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva
e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos a sua função social. Art. 186. A função social
é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência
estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; 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.
5
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No ano de 2010, a área foi declarada de interesse social para fins de Reforma
Agrária por Decreto Presidencial e o INCRA foi imitido na sua posse. Em setembro do
mesmo ano, cerca de 200 (duzentas) famílias organizadas pelo Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) ocuparam o que hoje é o assentamento. Ao longo
desse período, o local foi palco de diversos conflitos, entre os quais quatro despejos de
famílias acampadas, por ordem judicial. O mais violento aconteceu em 17 de novembro
de 2010, quando a polícia exigiu que os acampados retirassem seus pertences em
poucos minutos. Após saírem, os barracos foram incendiados.
Ilustrando o ato do fatídico dia em que mais de 250 famílias jamais esquecerão,
Jessica Oliveira Monteiro transcreve um boletim que foi lançado pelo próprio MST do
Rio de Janeiro na época, relatando que:
a Polícia Federal e Militar, comandada pelo Delegado da Policia Federal
Escobar, não seguiu em momento algum as orientações do Manual de
Diretrizes Nacionais para Execução de mandados judiciais de manutenção e
reintegração de posse coletiva da Ouvidoria Agrária do Ministério do
Desenvolvimento Agrário/MDA. Este manual faz parte do Plano Nacional de
Combate à Violência no Campo, que é coordenado pelos Ministérios de
Desenvolvimento Agrário, Meio Ambiente, Justiça e Secretária Especial de
Direitos Humanos, que visam evitar violências nas ações de reintegração de
posse. [...] As “autoridades” que se encontravam estavam apenas
resguardando os interesses do proprietário e não a integridade das famílias. A
ordem era que as famílias fossem retiradas imediatamente e seus pertences
descartados, não havendo por parte do delegado preocupação de deslocar as
famílias para um local apropriado (BOLETIM MST-RJ, 2010b, apud,
MONTEIRO, 2014, p. 119).

Por não terem lugar para dormir, após serem violentamente arrancados da terra
por cerca de 250 policiais e deixados sob o céu chuvoso, o Padre Mauro da Igreja
Católica localizada no bairro Virgem Santa, em Macaé, permitiu que as famílias
ficassem na igreja do dia 17 de novembro de 2010 até o dia 19 do mesmo mês, quando
os militantes ocuparam a área da BR 101, localizada no KM 171 (MONTEIRO, 2014,
p. 120).
Algumas das famílias que viveram o episódio acima ainda ocupam a antiga
Fazenda Bom Jardim, agora conhecida como PDS Osvaldo de Oliveira, e lembram do
despejo. Um entrevistado mencionou o ocorrido:
Chegando lá ocupamos, nesse período de 2010, setembro, ficamos no
máximo por 3 meses, em 2010 chegou a ordem de despejo em novembro. Aí
fomos despejados [...] em 2010, novembro. O despejo foi uma violência, uma
truculência, aquela violência toda que você sabe, muita polícia, tal, federal, aí
fomos despejados da fazenda.

No ano seguinte os militantes do MST continuaram a se organizar para que
houvesse a ocupação do latifúndio Bom Jardim, ainda como acampamento na BR 101,

14

até que no dia 16 de outubro de 2011 foram obrigados a desocupar a área em razão de
uma liminar. Transferiram-se, portanto, para a Comunidade Califórnia, no município de
Rio das Ostras, próximo à “linha do trem” Leopoldina - Campos (MONTEIRO, 2014, p.
120), local em que ficaram até a efetiva ocupação da fazenda Bom Jardim, que
aconteceu a partir do dia 01 de março de 2014, já que o juiz Eduardo Aidê Bueno de
Camargo prolatou sentença favorável ao INCRA (OLIVEIRA, 2014, p. 70). Nas
entrevistas foi dito por um assentado:
Fomos pra BR 101, ficamos lá por 1 ano e 8 meses, tivemos outra ordem de
despejo nessa BR, aí fomos pro Cantagalo, pra linha do trem [...], uma linha
desativada de trem. Alguns falavam que pertencia a tal da Vale do Rio Doce.
Fomo nós pra lá, ficamos lá mais um período. [...] Nesse período a
universidade começou a fazer um trabalho “com nóis”, fazer um trabalho de
agroecologia, estudos. Esse foi o maior trabalho que foi feito “com nóis” lá e
foi a UFF de Rio das Ostras, ela foi a pioneira desse trabalho. Ela estava no
início “com nóis”, desde o início da ocupação, mas quando nesse momento
de ir pro Cantagalo, é aí que ela trabalha mais com a gente, foi aí que ela fez
mesmo um trabalho excelente “com nóis”, por quase 1 ano também, trabalho
de agroecologia. [...] Todo sábado e domingo estavam lá, [...] era um trabalho
de agroecologia, formando a gente, formando todos nós. [...] Tinham pessoas
que trabalhavam com o jurídico também [...]. Isso foi em 2011, 2012, 2013,
uma coisa assim.

Entre os anos de 2012 a 2014 foi desenvolvido e aprovado o Plano de Utilização
do PDS Osvaldo de Oliveira pelo Conselho Gestor – organismo criado com composição
tripartite entre a poder público, sociedade civil e instituições de ensino e pesquisa. De
acordo com o INCRA, esse Conselho está composto por servidores da divisão de
Obtenção de Assentamentos do INCRA no Rio de Janeiro, do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA) e da prefeitura de Macaé; pesquisadores da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), representantes da associação de assentados do PDS, do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Centro de Assessoria
Jurídica Popular Mariana Crioula, e da Cooperativa de Produtores Agroecológicos Terra
Viva (Coopaterra) (INCRA, 2016).
Caberá ao Conselho Gestor:
[...] orientar os assentados no planejamento de suas ações no âmbito
produtivo, na gestão e comercialização de seus produtos e no
desenvolvimento social da comunidade; assegurar aos assentados a boa
gestão dos recursos financeiros e do crédito; auxiliar as instituições parceiras
no planejamento da infraestrutura básica; e zelar pelo cumprimento dos
princípios norteadores da agroecologia, entre outras ações (INCRA, 2016).
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O Plano de Utilização (PU) é o “instrumento legal que define as regras de
convivência dentro do assentamento e as atividades produtivas” (INCRA, 2016), então é
com esse plano que o assentamento se organizará, determinando modelos de produção,
o que será produzido, como e quando cada família participará na organização do espaço,
o que será feito em cada área, dentre outras deliberações ímpares para o devido
funcionamento do assentamento, tudo sendo desenvolvido e ratificado pelas famílias
assentadas e acompanhado pelo Conselho Gestor.
De acordo com WIGG (et. al., 2016, p. 133) citando o Manual do PDS
elaborado pelo INCRA, MDA e MMA, em 2006, “o plano de uso contém normas e
acordos entre moradores que estabelece o que pode e o que não pode ser feito dentro do
projeto, o qual deve ser referendado pelo INCRA e pelo órgão ambiental competente,
observando a legislação vigente”. Ainda quanto as experiências apresentadas por WIGG
(et. al., 2016, p. 133) e a construção do Plano de Utilização (PU):
Para que o PU reflita as demandas reais vivenciadas e dê prosseguimento ao
conjunto de ações que estão em curso no assentamento, realizou-se junto às
famílias, um intenso processo de reflexão, debate e síntese sobre os gargalos
e ações compreendidas como emergenciais. Entende-se que o PU reflete as
principais orientações que ordenam e orientam a ocupação das famílias sobre
a área.

Voltando ao breve histórico do PDS Osvaldo de Oliveira, no ano de 2015 houve
outra tentativa de retomar a área ocupada pelo MST, agora através de uma Ação Civil
Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público Federal da Seção de Macaé. Após
audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores de Macaé e na Vara Federal de
Macaé e a apresentação de contra laudos fornecidos pelo Coletivo Mariana Crioula –
Assessoria Jurídica Popular – e produzido em parceria com o INCRA, a Universidade
Federal Fluminense polo Macaé (pela figura do TaCAP), Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro e Universidade Federal do Rio de Janeiro, o magistrado federal que
julgou a ACP suspendeu os efeitos da decisão de reintegração de posse, permitindo que
a posse continuasse com o INCRA ou seja, julgando pela manutenção das famílias na
área.
Os assentados também participaram ativamente dos processos político-jurídicos
acima. Quando entrevistado, um dos assentados diz o seguinte sobre o referido
momento:
A terra foi desapropriada em fevereiro de 2014, passou 2014 inteiro e em
2015 o INCRA não fez nenhuma ação na área durante esses praticamente 2
anos. Na época da desapropriação o dono da fazenda tinha feito um... entrado
com uma Ação Civil Pública, dizendo da inviabilidade do assentamento ali
naquela região, naquela área. Aí o MP julgou essa ação do fazendeiro
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favorável a eles (aos fazendeiros), [...] aí a juíza deu 1 mês pra gente sair. Aí
vocês (TaCAP) já estavam junto, ajudaram bastante, [...] foi aí que o TaCAP
ajudou bastante nessa luta para que a gente não saísse da área, né? O pessoal
entrou junto, os técnicos fizeram um outro laudo, um contra laudo, contra
argumentando a versão do fazendeiro e aí a justiça decidiu pela nossa
permanência lá, derrubou a ação de despejo que dizia pra gente sair em 1
mês. Daí então, a partir daí a gente continuou lá. Aí o INCRA pressionado
pela justiça também fez várias ações lá, de 2015, do final de 2015 até agora.
Nós, por exemplo, criamos o Conselho Gestor, que foi a primeira ação que eu
acho positiva... que a gente conseguiu... foi o INCRA referendar, criar uma
portaria criando o Conselho Gestor para a comunidade Osvaldo de Oliveira.
Que é um conselho composto por várias entidades, do governo, da sociedade,
movimento popular, institutos de pesquisa, entendeu? Então, esse Conselho
Gestor foi criado, hoje ele existe. Outra coisa também que foi importante lá
foi o Plano de Uso. Ele também foi feito, aprovado, também é um documento
importante que foi feito pelo INCRA. Tudo isso com muita pressão, muita
articulação entre o pessoal aqui na região, no estado, [...] essa turbulência de
“muda governo”, dá golpe, entra um governo conservador e agora pior ainda.
Então, outra coisa importante foi o parcelamento, a distribuição espacial, que
foi agora a última medida, onde nós fomos todos já... todos designados já...
para as áreas de produção agroecológicas, áreas individuais de produção
agroecológicas [...].

Quando perguntados sobre o processo de criação do assentamento PDS Osvaldo
de Oliveira, um dos entrevistados contou a razão, na visão dele, pela qual o modelo de
“Projeto de Desenvolvimento Sustentável” foi adotado:
O Movimento Sem Terra iniciou esse trabalho na região aqui de Macaé e Rio
das Ostras pra criação do Osvaldo de Oliveira lá em 2008, 2009... começou o
trabalho de base nessa região. E aí fez a ocupação da Fazenda Bom Jardim já
em 2010. [...] inicialmente não tinha claro ainda que fosse o programa...
Projeto de Desenvolvimento Sustentável, né? A luta pela terra e tal estava
acontecendo, aí o pessoal... eu não participei desse processo, mas o pessoal
disse que o grande divisor foi... aqui na região tinha um movimento
ambientalista que se opunha à criação de um assentamento ali na fazenda
Bom Jardim. Aí com essa situação do movimento ambientalista sendo... não,
não, não contribuindo com a ideia da criação do assentamento da reforma
agrária de maneira geral, daí então o Movimento Sem-Terra apresentou uma
segunda alternativa que seria então, já que não podia fazer um assentamento
convencional, apresentou uma proposta então de um assentamento
diferenciado, o PDS – Projeto de Desenvolvimento Sustentável. E aí, parte
das pessoas, das autoridades que estavam do lado dos ambientalistas, acabou
convencido que um projeto de desenvolvimento sustentável seria bem-vindo
aqui na região. Aí então o Ministério Público parece que deu uma força nesse
sentido. Daí então, em 2014 foi criado o PDS [...]. O INCRA então
desapropriou a área, né? E o projeto que está sendo desenvolvido lá – a partir
de 2014 – é o Projeto de Desenvolvimento Sustentável.

Não por mero acaso, o movimento ambientalista cobrou do MST e do Poder
Público que as atividades de assentamento adotadas na área da fazenda Bom Jardim
fossem condizentes com modelos ambientais responsáveis e de recuperação do meioambiente já agredido, pois há anos aquela fazenda vinha sendo agredida pelo uso
indevido de bovinos e falta de matas ciliares ou outras Áreas de Preservação
Permanentes (APP’s). Com a adoção do projeto de desenvolvimento sustentável, tanto o
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movimento ambientalista da região quanto o Ministério Público passaram a assumir
posturas de maior aceitabilidade do assentamento na região.
Refletindo sobre os momentos de aceitação e recusa do poder público e de
setores organizados da sociedade civil frente aos modelos de assentamento apresentados
pelo MST no período em que tentavam consolidar a permanência nas terras ocupadas,
fica latente a atual busca por metodologias de ocupação que tragam um retorno não só
social, mas também ambiental e que necessitem de novas tecnologias de trabalho e
organização para que isso ocorra. Palerm (1980, p. 196-197, apud, GUZMÁN &
MOLINA, 2013, p.71) refletem em suas falas o que aconteceu com o PDS Osvaldo de
Oliveira:
O futuro da organização da produção agrícola parece depender de uma nova
tecnologia centrada no manejo inteligente do solo e da matéria viva por meio
do trabalho humano, utilizando pouco capital, pouca terra e pouca energia
inanimada. Esse modelo antagônico à empresa capitalista tem já sua
protoforma no sistema camponês.

Quando o assentamento Osvaldo de Oliveira estava sendo planejado, o modelo
Projeto de Desenvolvimento Sustentável não era a única opção possível para os
assentados e assentadas trabalharem a reforma agrária. Hoje o INCRA se encarga de 5
modalidades de projetos de assentamento, eram 6 até 2017, e 8 modalidades de áreas
reconhecidas por essa autarquia visando a melhor adaptação socioambiental dos
assentados e assentadas em seus projetos de assentamento. Abaixo seguirá uma tabela
fornecida pelo próprio INCRA apresentando essas modalidades de projetos e de áreas, e
explicando resumidamente o que cada um significa:

Quadro 01. Modalidades de projetos criados pelo Incra
GRUPO I - Modalidades de Projeto criados pelo Incra atualmente
MODALIDADE

SIGLA

Projeto de
Assentamento Federal

PA

Projeto de
Assentamento
Agroextrativista

PAE

CARACTERÍSTICAS
Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários
é de responsabilidade da União através do Incra;
Aporte de recursos de crédito Apoio à Instalação e de crédito de
produção de responsabilidade da União;
Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica)
de responsabilidade da União;
Titulação (Concessão de Uso/Título de Propriedade) de
responsabilidade da União.
Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários
é de responsabilidade da União através do Incra;
Aporte de recursos de crédito Apoio a Instalação e de crédito de
produção de responsabilidade da união;
Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica)
de responsabilidade da União;
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Projeto de
Desenvolvimento
Sustentável

PDS

Projeto de
Assentamento
Florestal

PAF

Projeto
Descentralizado de
Assentamento
Sustentável

PDAS

Projeto de
Assentamento Casulo
(Modalidade revogada
pela Portaria Incra nº
414, de 11 de julho de
2017, publicada no
Diário Oficial da
União de 12 de julho
de 2017)

PCA

Titulação (Concessão de Uso) de responsabilidade da União;
Os beneficiários são geralmente oriundos de comunidades
extrativistas;
Atividades ambientalmente diferenciadas.
Projetos de Assentamento estabelecidos para o desenvolvimento
de atividades ambientalmente diferenciadas e dirigido para
populações tradicionais (ribeirinhos, comunidades extrativistas
etc.);
Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários
é de responsabilidade da União através do Incra;
Aporte de recursos de crédito Apoio a Instalação e de crédito de
produção (Pronaf A e C) de responsabilidade do Governo
Federal;
Infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia elétrica)
de responsabilidade da União;
Não há a individualização de parcelas (Titulação coletiva –
fração ideal) e a titulação de responsabilidade da União.
É uma modalidade de assentamento, voltada para o manejo de
recursos florestais em áreas com aptidão para a produção
florestal familiar comunitária e sustentável, especialmente
aplicável à região norte;
A produção florestal madeireira e não madeireira no PAF deverá
seguir as regulamentações do Ibama para Manejo Florestal
Sustentável, considerando as condições de incremento de cada
sítio florestal;
Tais áreas serão administradas pelos produtores florestais
assentados, por meio de sua forma organizativa, associação ou
cooperativas, que receberá o Termo de Concessão de Uso;
O Incra, em conjunto com Ibama, órgãos estaduais e a sociedade
civil organizada, indicarão áreas próprias para implantação dos
PAF's.
Modalidade descentralizada de assentamento destinada ao
desenvolvimento da agricultura familiar pelos trabalhadores
rurais sem-terra no entorno dos centros urbanos, por meio de
atividades economicamente viáveis, socialmente justas, de
caráter inclusivo e ecologicamente sustentáveis;
As áreas serão adquiridas pelo Incra por meio de compra e
venda ou ainda doadas ou cedidas pelos governos estaduais e
municipais;
Os lotes distribuídos não podem ter área superior a dois módulos
fiscais ou inferior à fração mínima de parcelamento em cada
município;
O desenvolvimento das atividades agrícolas deve garantir a
produção de hortifrutigranjeiros para os centros urbanos;
O Incra e o órgão estadual ou municipal de política agrária, ou
equivalente, deverão firmar Acordo de Cooperação Técnica
visando garantir as condições mínimas necessárias para que as
famílias assentadas tenham acesso às políticas públicas para o
desenvolvimento do futuro projeto de assentamento.
Projeto de Assentamento criado pelo município ou pela União;
A União pode participar com os recursos para a obtenção de
recursos fundiários, mas a terra pode ser do município ou da
União;
Aporte de recursos de Crédito Apoio a Instalação e de crédito de
produção (Pronaf A e C) de responsabilidade do Governo
Federal;
Infra-estrutura básica (estradas de acesso, água e energia
elétrica) de responsabilidade do Governo Federal e Municipal;
Diferencia-se pela proximidade à centros urbanos e pelas
atividades agrícolas geralmente intensivas e tecnificadas;
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Titulação de responsabilidade do município.
Fonte: Incra (s.d.)

Até o final da década de 1990 haviam outros tipos de modalidades de
assentamentos que não as acimadas, deixando de ser criadas desde então. Para além
destas listadas, o INCRA já criou e cadastrou em seu Sistema de Informações de
Projetos da Reforma Agrária (SIPRA), os Projetos de Colonização (PC), os Projetos
Integrados de Colonização (PIC), os Projetos de Assentamento Rápido (PAR), Projetos
de Assentamento Dirigido (PAD), Projetos de Assentamento Conjunto (PAC) e Projetos
de Assentamento Quilombola (PAQ).

Quadro 02. Modalidades de áreas reconhecidas pelo Incra
Grupo 2 - Modalidades de áreas reconhecidas pelo Incra
MODALIDADE

Projeto de
Assentamento Estadual

SIGLA

PE

Projeto de
Assentamento
Municipal

PAM

Reservas Extrativistas

RESEX

CARACTERÍSTICAS
Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários
é de responsabilidade das Unidades Federativas;
Aporte de recursos de crédito e infraestrutura de
responsabilidade das Unidades Federativas segundo seus
programas fundiários;
Há a possibilidade de participação da União no aporte de
recursos relativos à obtenção de terras, Crédito Apoio à
Instalação e produção (Pronaf A e C) mediante convênio;
Há a possibilidade de participação da União no aporte de
recursos relativos a infraestrutura básica;
O Incra reconhece os Projetos Estaduais como Projetos de
Reforma Agrária viabilizando o acesso dos beneficiários aos
direitos básicos estabelecidos para o Programa de Reforma
Agrária;
Titulação de responsabilidade das Unidades Federativas.
Obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários
é de responsabilidade dos municípios;
Aporte de recursos de crédito e infra-estrutura de
responsabilidade dos municípios;
Há a possibilidade de participação da União no aporte de
recursos relativos à obtenção de terras, Crédito Apoio à
Instalação e produção (Pronaf A e C) mediante convênio;
Há a possibilidade de participação da União no aporte de
recursos relativos a infraestrutura básica;
O Incra reconhece os Projetos Municipais como de Reforma
Agrária viabilizando o acesso dos beneficiários aos direitos
básicos estabelecidos para o Programa de Reforma Agrária;
Titulação de responsabilidade dos municípios.
Reconhecimento pelo Incra de áreas de Reservas Extrativistas
(Resex) como Projetos de Assentamento viabilizando o acesso
das comunidades que ali vivem aos direitos básicos
estabelecidos para o Programa de Reforma Agrária;
A obtenção de terras não é feita pelo Incra, mas pelos órgãos
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ambiental federal ou estadual quando da criação das Resex.
Decretação da área pela União visando a regularização e o
estabelecimento de comunidades remanescentes de quilombos;

Território
Remanescentes
Quilombola

TRQ

Reconhecimento de
Assentamento de
Fundo de Pasto

PFP

Reassentamento de
Barragem

PRB

Floresta Nacional

FLONA

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável

RDS

Aporte de recursos para a obtenção de terras, créditos e infraestrutura feito pela União por meio de ações integradas com a
Fundação Palmares e outras instituições.
Projetos criados pelo Estado ou Municípios;
Esses projetos são reconhecidos o pelo Incra como beneficiárias
do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA),
viabilizando o acesso das comunidades que ali vivem ao Pronaf
A.
A implantação é de competência dos empreendedores e o Incra
reconhece como beneficiário do PNRA, quando eles passam a
ter direito ao Pronaf A, Assistência Técnica Social e Ambiental
(ATES) e Pronera.
A obtenção de terras não é feita pelo Incra, mas pelos órgãos
ambiental federal quando da criação das FLONAS.
De competência do Ibama;
São unidades de conservação de uso sustentável reconhecidas o
pelo Incra como beneficiárias do Programa Nacional de
Reforma Agrária (PNRA), viabilizando o acesso das
comunidades que ali vivem aos direitos básicos como créditos
de implantação e produção (Pronaf A);
O reconhecimento de RDS como beneficiária do PNRA, feito
por analogia, à portaria de reconhecimento das Resex.

Fonte: Incra (s.d.)

Apesar de trazer as características de como um “Projeto de Desenvolvimento
Sustentável” deva ser, determinando qual ente federativo se encarregará das demandas;
quais as características da posse/propriedade que serão consideradas para possíveis
querelas no território assentado; quem são os principais agentes beneficiados pelo
programa; tipo de crédito e fomentador financeiro; pouco é tratado sobre o conceito de
“Desenvolvimento Sustentável” e o que é entendido como sustentabilidade pelo
INCRA.
De acordo com a FAO7, sendo relembrada por Antonio José de Mattos Neto ao
buscar um conceito “universalmente aceito”, “genérico” de “desenvolvimento
sustentável”, este pode ser entendido como
[..] o manejo e conservação das bases dos recursos naturais e a alteração
tecnológica e institucional, de tal maneira que se assegure a contínua
satisfação das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras.
Este desenvolvimento viável (nos setores agrícolas, florestal e pesqueiro)
conserva a terra, a água e os recursos genéricos vegetais e animais, não
degrada o meio ambiente e é tecnicamente apropriado, economicamente
viável e socialmente aceitável. (MATTOS NETO, 2010 p. 30)

7

Do inglês Food and Agriculture Organization (FAO), em português chamado de Organização para a
Alimentação e Agricultura, “é uma agência especializada das Nações Unidas que lidera os esforços
internacionais para erradicar a fome no mundo” (FAO, s.d.).
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Na Portaria que criou a categoria PDS como uma modalidade de projeto de
assentamento – Portaria/INCRA/ P nº 477, de 4 de novembro de 1999 – assim como no
ato administrativo que deveria apresentar alicerces teóricos para que os assentados e
assentadas pudessem melhor gerir o modelo de assentamento proposto pelo INCRA –
Portaria/INCRA/P nº 1.032, de 25 de outubro de 2000 – não há nenhuma referência a
como será implantado ou compreendido a ideia de “desenvolvimento sustentável”.
Restando, portanto, ao Plano de Utilização o dever de desenvolver condutas e novas
tecnologias de interação social e agroecológica para a manutenção das terras assentadas
e preservação do meio-ambiente. Segundo Osvaldo Aly Júnior (2011, p. 293), os
fundamentos dos PDS's são:
a) atender as especificidades regionais: como uma forma de resgatar o valor
econômico, cultural e social da floresta, das várzeas, não se restringindo
apenas ao seu potencial agrícola dentro do que é o enfoque tradicional; b) o
interesse ecológico que, a partir da Lei 9985/00 que criou o Sistema Nacional
de Unidades de Conservação, faculta a criação de Unidades de
Conservação de Uso Sustentável; c) valorização da organização em seus
diferentes níveis: na vida social, no trabalho e na gestão da comunidade; d) a
concessão do uso da terra, por determinado período, para a exploração
condominial, obedecendo a aptidão da área combinada à vocação das
famílias de produtores rurais e; e) o interesse ecológico na recomposição do
potencial original da área atendendo a legislação ambiental.

Fundamentos estes que são específicos desse modelo de assentamento estudado,
mas que se aproximam consideravelmente dos critérios e objetivos da agricultura
sustentável apresentados por Antonio José de Mattos Neto (2010, p. 30):
A avaliação de sustentabilidade da agricultura é feita de acordo com a análise
dos seguintes critérios e objetivos: atendimento das necessidades nutricionais
básicas das gerações atuais e futuras; oferta de mão de obra e qualidade de
vida a todos os envolvidos no processo de produção agrícola; fomento das
capacidades produtiva e regenerativa dos recursos naturais, sem depredar o
meio ambiente e sem desnaturar as características socioculturais das
comunidades locais; e promoção da redução da vulnerabilidade do setor
agrícola ante os riscos da natureza e socieconômicos, ou outros de qualquer
ordem.

De acordo com a última atualização disponibilizada pelo INCRA quanto aos
números da reforma agrária, até o dia 06 de Maio de 2019, dos mais de 9.300
assentamentos rurais que existiam em todo o Brasil, 140 deles adotam o modelo de
PDS. A região norte possui a maioria dos PDS’s, acolhendo 70 assentamentos
distribuídos pelos estados do Norte; na região Sudeste a concentração está no estado de
São Paulo, onde 20 dos 22 PDS’s estão localizados, não havendo nenhuma modalidade
de Projeto de Desenvolvimento Sustentável nos estados de Minas Gerais e Espírito
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Santo, restando os outros dois assentamentos que estão no estado do Rio de Janeiro, o
PDS Osvaldo de Oliveira e o PDS Sebastião Lan II (INCRA, 2019).
Além dos desafios que a agroecologia proporciona por si só, o trabalho
sustentável com a terra, a recuperação ambiental, o respeito cultural da região e dos
trabalhadores, dentre outros, esse modelo de programa também necessita de decisões
tomadas de forma coletiva. Buscando entender como funcionam as relações pessoais
dentro do PDS Osvaldo de Oliveira, quais são os âmbitos que mais causam problemas
entre os assentados e as assentadas, um morador do assentamento disse o seguinte:
Acho que a questão da individualidade, né? Que é uma coisa que a gente
acaba aprendendo com esse tipo de sociedade que a gente tá vivendo, que a
gente vive, né? A questão do individualismo, [...] entender as coisas
individualmente, não coletivamente. E lá no PDS, por ser uma proposta de
desenvolvimento sustentável, essa parada acaba marcando muito a gente...
[...] Por exemplo a questão da feira que a gente tava falando [...], foi uma
coisa que lembrei aqui [...], o entendimento da produção simplesmente como
valores de uso, a gente não... a gente não percebe os valores de uso do
alimento, acaba percebendo só o valor de troca, tá entendendo? Esses valores
de uso, ainda mais entre a gente como comunidade, isso é uma coisa muito
importante e as vezes a gente não trabalha isso, não valoriza essas questões e
acaba ficando muito nos valores de troca – que vai ser trocar por mercadoria
ou vender aqui fora na feira, essas paradas, tá entendendo? – e quando a
gente tem a proposta de construir um assentamento e com a produção de
alimento – que é basicamente uma coisa que... ainda mais na cultura
camponesa, de agricultura, de família, de comunidade – essa coisa tem um
valor de uso muito... que é fundamental pra gente, a alimentação. [...] As
relações de vida também, em volta disso no assentamento, não é percebida
por essa questão da gente tentar sempre, na hora de comercialização, botar o
valor de... A proposta é produzir alimento, e o alimento pra gente camponês,
que a gente se entende muito lá como comunidade, com essa produção, é o
valor de uso dela, a gente tem que valorizar esse valor de uso. E quando o
movimento, na produção de alimento, usa isso como uma ferramenta, é no
valor de uso dela, não só no valor de troca. Senão a gente não seria um
movimento socialista, tá entendendo? Quando a gente bota a proposta dela
como produto agroecológico, que é nossa proposta, o que a gente tem que
valorizar nela é o valor de uso, não de escambo, [...] mas sim as condições
que a gente pode fazer, expandir, pra além do assentamento também, levar
pra fora esse [...] entendimento do valor de uso. Muitas vezes a gente se
relaciona muito só com [...]vender uma mercadoria, e a questão não é só essa.
Ainda mais em relação de companheiros de luta, a gente não pode ter uma
relação... [...] muitas vezes acaba sendo um negócio de comércio. [...]Mas
nem todo companheiro entende isso, [...] aí acaba tendo conflitos com a gente
lá (no assentamento).

Essa passagem pincela a importância que a ideia de PDS tem inclusive para a
convivência entre os assentados e assentadas, assim como na forma com que a produção
e comercialização é tratada. Para além das esferas político-teóricos que o MST assumiu
desde sua gênese, a adoção de princípios ambientalistas preservacionistas ou
conservacionistas, acarretou numa readaptação dos militantes diante do novo escopo de
assentamento que, no caso de Macaé, necessariamente deveria ser um Projeto de
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Desenvolvimento Sustentável. Nesse momento da história do PDS Osvaldo de Oliveira
o TaCAP surge como apoiador.
3 APRESENTANDO O TACAP8

No ano de 2014 um coletivo universitário foi criado na Universidade Federal
Fluminense – UFF – polos Macaé e Niterói (por um momento chegou a expandir para o
município de Rio das Ostras) com o intuito de inserir as comunidades sociais diversas
nas redes e arenas universitárias e políticas, além de integrar os estudantes universitários
nos territórios dessas comunidades. Esse coletivo denominou-se Tamoios Coletivo de
Assessoria Popular – TaCAP – constituindo-se como um grupo de extensão, de forma
semelhante aos coletivos de Assessorias Jurídicas Universitárias Populares (AJUP’s)
presentes em todo o país, sendo o primeiro com essas características na Universidade
Federal Fluminense.
Nessa perspectiva, o TaCAP tinha por objetivo realizar atividades de
extensão/comunicação e pesquisa-ação, promovendo interconexões entre a sociedade e
Universidade como partes indissociáveis de um todo: a vida social. Essas
atividades/projetos são definidas coletivamente e executadas por cada Grupo de
Trabalho. O Coletivo se organizava em dois núcleos, sendo um na Faculdade de Direito
em Niterói e outro no Instituto de Ciências da Sociedade – ICM – UFF, em Macaé.
Cada núcleo possuía Grupos de Trabalhos Temáticos (GTs), que desenvolviam projetos
de pesquisa e extensão específicos no campo da Assessoria Popular.
Uma vez ao ano era organizado um final de semana para que, tanto os membros
do polo Niterói quanto os membros do polo Macaé, pudessem conversar e intercambiar
as experiências vividas nas atividades do ano anterior e preparar as atividades do ano
seguinte. Esse momento era chamado de Planejamento Anual. O intuito era que nos
juntássemos uma vez por semestre, para assim poder estarmos todos cientes dos
trabalhos realizados pelos “tacapianos”9, porém a falta de recursos para deslocar os
estudantes inviabilizou os dois encontros por ano, sendo possível apenas 1 por ano. No
Planejamento discutíamos sobre como funcionariam as abordagens com as
comunidades, trabalhávamos metodologias de organização interna, debatíamos textos e

8
9

Manifesto do TaCAP em Anexo.
Título dado aos membros do TaCAP.
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teóricos para serem adotados em nossas atividades e montávamos um calendário com as
atividades do semestre.
Desde sua criação, o TaCAP veio se consolidando como grupo transdisciplinar,
formado por discentes e docentes de áreas acadêmicas diversas, cujo objetivo nuclear
era realizar atividades que promovessem diálogos entre Sociedade e Universidade a
partir das questões que perpassassem as dimensões da Arte, da Educação Popular, do
Direito, da Segurança Pública, do Meio-Ambiente e da Cidadania. Dentre as atividades
realizadas pelo coletivo, este trabalho irá recortar apenas a aproximação entre o TaCAP
e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra –MST – e alguns frutos extraído com essa
experiência até a presente data.

4 O CONTATO ENTRE TACAP E PDS OSVALDO DE OLIVEIRA:
“OLHINHOS BRILHANDO, NÉ?!”10

Em meados do ano de 2015, a partir de ações nas atividades de planejamento, o
coletivo TaCAP entendeu que aproximar de algum grupo de tradição campesina e
fomentar essa troca de conhecimento entre os movimentos campesinos do Norte
Fluminense e a Universidade poderia ser construtivo para a cidade de Macaé e também
para os dois grupos. Após conhecimento da existência do MST na cidade, que se deu de
diversas formas, tempos e por membros distintos do TaCAP, entendemos que seria
positivo a aproximação dos coletivos.
Quando questionada sobre as intenções e razões pelas quais o TaCAP se
aproximou do MST, uma das criadoras do coletivo disse em entrevista que: “na verdade
foi uma demanda que surgiu, pois quando entrei na assessoria popular (a demanda
agrária) não era um campo que eu visava, eu era muito mais das discussões de gênero –
não que elas não tenham sido feitas no MST – mas não era algo que eu cogitava, porém
como toda extensão enquanto comunicação popular (FREIRE, 1983), foi uma demanda
que surgiu em um fórum no polo NUPEM” da UFRJ Macaé, se referindo ao Fórum
Humanidades.
Apesar de cada membro ter experiências de vida distintas, cada um vir de uma
região diferente do Brasil, com construções culturais heterogêneas, a ideia de buscar
entender melhor o MST na região foi catalisada pela intenção que os membros do
10

Trecho da fala de um dos militantes do MST quando comentou sobre o primeiro encontro dele com o
TaCAP, fala que será tratado neste item.
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TaCAP tinham em poder desenvolver efetivamente alguma atividade de assessoria
popular, de construção e reconstrução social. Então, em um primeiro momento, a
aproximação com o MST não foi necessariamente por haver uma consciência entre nós
sobre a luta campesina, muito menos quanto a necessidade e importância da
implantação de modelos agroecológicos de organização. Perguntado sobre suas
intenções com a aproximação com o MST, um dos entrevistados disse o seguinte:
As minhas intenções era tentar fazer uma assessoria jurídica popular é... ter
uma ligação com a cidade, sair da abstração do campo acadêmico e ser de
verdade uma extensão no conceito literal da palavra. Você pra comunidade
aquilo que você desenvolve na universidade, você ter a noção de
pertencimento também na luta daquelas pessoas, você entender que aquelas
pessoas muitas vezes, atualmente é um absurdo, elas são marginalizadas. Elas
estão ali, elas querem a terra delas, é um direito legítimo e que... acho que é
mais ou menos isso, de ter esse pertencimento e de conhecer. Eu que sou uma
pessoa urbana, nunca tinha vivenciado nada, então isso me impactou muito
positivamente, contribuiu muito pra que eu pudesse ver as coisa por outro
lado. Fazer aquilo que a gente fala, “sair da casinha” um pouquinho, né? Sair
da minha zona de conforto da cidade, enquanto privilegiado de estar numa
universidade pública, de ter uma casa, uma possibilidade de ter tudo e
enxergar o outro lado da moeda. Enxergar como essas pessoas, como os
movimentos sociais que lutam pela terra enxergam a situação.

Falando sobre o momento em que houve o primeiro contato entre os
movimentos, outro membro do TaCAP também retratou as conversas no Fórum
Humanidades como ímpar para a aproximação dos movimentos,
[...] Nós fomos no Fórum falar do TaCAP, achamos que poderia ser legal
para conhecermos outras pessoas e para que as pessoas conhecessem a gente.
Talvez o movimento seja inverso, talvez não seja a gente que vá atrás da
demanda, mas a demanda que venha até a gente. [...] Aí fomos falar de uma
maneira muito genérica, porque até então a gente não tinha... tinha algumas
atividades, mas ainda assim não era exatamente o que a gente queria. [...]
Falamos um pouquinho sobre a Teoria Crítica do Direito, como que essa
teoria faz com que se repense várias práticas no direito, falamos do
movimento de AJUP’s (Assessorias Jurídicas Universitárias Populares) nos
anos 60 no Brasil, depois falamos da Advocacia Popular, falamos um
pouquinho de tudo [...]. Falamos das tentativas feitas em Macaé, das Quintas
Inquietantes11, das atividades de Niterói, como que nascemos, [...] foi muito
legal. [...].

Descrevendo o contato em si com os militantes do MST, este mesmo
entrevistado descreve dizendo:
Ao mesmo tempo que estava ‘rolando’ essa atividade (as palestras do
Fórum), tinha sido organizado uma Feira da Reforma Agrária no NUPEM
[...], aí a gente estava com a blusa do TaCAP e, quando a gente viu aquela
mesa da Reforma Agrária, fomos encostando ali pra conversar, pra conhecer
11

As Quintas Inquietantes foram uma série de atividades que o TaCAP realizou na UFF Macaé. Em
determinada quinta-feira do mês eram realizadas atividades culturais, palestras ou debates na faculdade
com o intuito de abordar temas pouco discutidos ou que julgássemos importante na conjuntura política do
momento.
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[...]. Eu lembro do rosto da militante, mas eu não lembro o nome dela, [...]
conversamos um tempão sobre o preço da banana, que a banana era barata.
Ficamos conversando da banana ‘e não sei o que’, ficou aquele ‘papo vai,
papo vem’, uma hora ela falou: ‘por que vocês não vão lá conhecer o
Assentamento?’ (referindo ao PDS Osvaldo de Oliveira), perguntamos como
que era, se era ali perto, aí ela fez o convite e perguntamos: ‘é aberto pra
gente conhecer?’ e ela disse que era aberto – a gente não tinha a menor ideia
do que era o MST, das intensões do MST, a gente não tinha a menor ideia!
[...] A gente ficou conversando ali um tempão, até que [...] em algum
momento a gente falou ‘não, então queremos ir lá, conhecer mais’. Então
alguém apresentou a gente (do TaCAP) [...] que falou ‘a gente (do PDS)
estava procurando vocês há muito tempo, vocês são o TaCAP, né? A gente
(do PDS) tá querendo conhecer vocês’, pra gente (do TaCAP) aquilo foi uma
surpresa, falamos: ‘pô, que legal, a gente não sabia, viemos aqui apresentar
nossa atividade de hoje e acabamos parando aqui na Feira’, então ele
(militante do MST) falou que a companheira [...] tinha falado da gente, que
estavam sem assessoria jurídica em Macaé, que colaborava com eles era o
Mariana Crioula, um coletivo de advocacia popular que estava no Rio (cidade
do Rio de Janeiro), então pra elas era complicado e que precisavam de
parceiros em Macaé [...]. Na época até pensei no escritório do [...], esperando
que eles (assentados e assentadas) pudessem precisar de demandas de
prestação judiciária, e a gente não teria condições de cumprir isso – até
porque era todo mundo estudante, né? – enfim, naquele dia marcamos uma
primeira ida ao Assentamento [...].

Ao buscar uma forma de iniciar os diálogos e as redes de comunicação entre os
coletivos, o TaCAP passou a frequentar mais espaços que o MST frequentava, indo às
feiras na cidade, participando de audiências públicas na Câmara dos Vereadores,
organizando eventos na Universidade e os convidando. Conversando “com um e com
outro”, mas nada que produzisse algum trabalho em conjunto. Porém, dois momentos
foram mais marcantes para efetivar a aproximação, o primeiro aconteceu quando o
TaCAP – pelas figuras de três militantes do coletivo – apresentava um artigo em evento
do programa de pós-graduação da UFRJ, em 2015, chamado Fórum de Humanidades,
cujo tema da nossa apresentação foi sobre assessoria popular, numa perspectiva de
como a assessoria popular poderia servir de alternativa ao ensino conservador das
faculdades de direito, que foi acompanhado por alguns militantes do MST. Após a
apresentação do TaCAP alguns militantes do MST nos abordaram, como outra
entrevistada membro do TaCAP recorda, endossando as memórias apontadas pelo
membro cuja citação está acima:
[...] Assim que nós terminamos de apresentar o trabalho, 3 membros do MST
nos abordaram dizendo que gostaram da nossa apresentação, que precisavam
de nossa ajuda por sermos estudantes de direito e que talvez seria legal
construirmos coisas juntos... Aí ficamos super animados e animada, e
marcamos de ir ao assentamento um dia e conversarmos sobre isso.

Quando perguntado a um dos assentados se ele se recordava do exato momento
em que conheceu o TaCAP, ele diz o seguinte:
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Sim, lembro. Foi muito simbólico pra mim. A gente tava em uma atividade
no NUPEM, foi a primeira vez que estávamos organizando ali uma atividade,
com feirinha, a gente participou também do debate. Se não me engano era a
semana de nutrição, eu acho que era isso. Fórum de Humanidades!
Participamos da mesa, [...] falou, eu falei, quando terminaram os debates e
tala gente saiu aí o [...] veio falar “oh, [...] tem um pessoal aqui que quer
conversar com a gente”, aí quando eu cheguei lá tinham 3 indivíduos assim,
com os olhinhos brilhando12 né? Dizendo que queriam contribuir com a
gente, que era do curso de direito, que compunham um coletivo de assessoria
popular, que era o coletivo TaCAP. A partir daí meu olho começou a brilhar
né? Numa perspectiva da gente articular parcerias. A gente tem no
movimento um déficit muito grande da galera do direito né? gente sabe que o
curso de direito, hegemonicamente, é um curso bastante conservador. Então
quando a gente tem a oportunidade de articular com setores progressistas,
com setores de esquerda, pra gente é uma coisa fantástica, fenomenal né?

Buscando entender melhor como os militantes tomaram ciência da atividade no
polo NUPEM da UFRJ Macaé, saber quem e como foi a articulação para que os
assentados e assentadas expandissem a relação que já havia há anos com a UFF de Rio
das Ostras, especialmente com o curso de Serviço Social, para Macaé e cominasse na
atividade que tanto marcou membros do TaCAP quanto do PDS – que foi a feira
realizada no Fórum de Humanidades, organizada pela UFRJ Macaé – também
entrevistei uma professora que organizou essa famigerada feira agroecológica.
A aproximação com o PDS Osvaldo de Oliveira se deu muito em função de
que, quando eu cheguei aqui, eu me aproximei e passei a fazer parte de um
projeto [...] chamado “Compartilhando Saberes”, que tinha um enfoque
ambiental e que desenvolvia um trabalho de educação ambiental em
assentamentos. Eu acho que era no assentamento de Carapebus e no
assentamento Celso Daniel, se não me engano. E aí eu fiz essa aproximação
do PDS ao projeto a partir da realização de uma feira agroecológica, foi a
primeira feira agroecológica da UFRJ Macaé. Essa feira foi por ocasião do
Fórum de Humanidades em 2015, se não me engano, e a gente então nesse
Fórum de Humanidade que aconteceu no NUPEM, a gente fez um dia em que
teve a feira e, junto com a feira, nós fizemos uma oficina em que estava o
Coletivo Macaense de Consumo Solidário (CoMaConSol), universitários,
professores, o pessoal do assentamento [...] e algumas organizações aqui de
Macaé, onde a gente fez uma oficina para refletir sobre soberania alimentar e
reforma agrária [...].

O segundo momento mais marcante para a aproximação do TaCAP com o MST,
em especial com o PDS Osvaldo de Oliveira, seria com o Centro de Assessoria Jurídica
Popular Mariana Crioula, que entrou em contato conosco após a divulgação da liminar
judicial que mandava o MST abandonar a área ocupada na Fazenda Bom Jardim,
mediante o uso de coação policial, pedindo ajuda no que fosse necessário para a
construção do contra laudo judicial. Como rememora uma membra do TaCAP sobre um
dos contatos mais próximos com o Coletivo Mariana Crioula:

12

Momento em que o assentado entrevistado faz o comentário destacado no título deste item.
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Elas estavam no Rio, viam de vez em quando, e a gente começou a
acompanhar mais organicamente. Enquanto elas eram denominadas
‘advogadas populares’ e nós éramos os ‘estudantes’, ajudamos na
mobilização, para fazer esse contra laudo junto com o Ministério Público, a
gente ajudou muito indo até a Vara (Vara Federal em que o processo corria)
fazer pressão, falar com o juiz, levar as famílias, fazer petição na hora. [...] A
gente estava lá para ajudar as famílias.

Enquanto os prazos processuais corriam, os assentados e assentadas, bastante
aguerridos, trabalhavam em conjunto com aqueles que tivessem interesse em ajudar –
vale apontar a importância da classe discente e docente da UFF polo Rio das Ostras e da
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) nesse momento. Foi aí que o TaCAP
pôde participar pela primeira vez de uma reunião no próprio assentamento, já que agora
a comunidade precisava de algo que poderíamos oferecer. Lembrando que até então não
havia formado uma compreensão do tipo de relação que um coletivo teria com o outro,
portanto, o TaCAP ficou vinculado, primeiramente, às instruções do Coletivo Mariana
Crioula.
Diante desse vínculo inicial, o TaCAP continuou indo ao assentamento sempre
que o coletivo Mariana Crioula agendava suas visitas, já que a necessidade do MST
naquele momento era a de apoiarmos as advogadas no processo judicial e tirar o
assentamento daquela situação tão sensível. Porém, o juiz entendeu que o PDS Osvaldo
de Oliveira poderia continuar na área se os ocupantes desenvolvessem projetos de
recuperação da mata nativa, de fomento à economia local, proteção da fauna e flora,
desenvolvesse intelectualmente seus ocupantes, dentre outros.
Me acordo que, inicialmente, na relação entre o coletivo Tamoios e o coletivo do
Mariana Crioula haviam algumas rusgas, não foi uma relação que funcionou
organicamente desde o princípio. Lembro-me ainda que durante algumas reuniões no
assentamento, alguma(s) membras do Mariana Crioula costumavam nos tratar com certo
desdém ou inferioridade, não acreditando na capacidade ou na vontade de construir uma
assessoria popular funcional daqueles jovens que estavam começando a se aproximar do
MST. Então aconteceu de sermos acusados publicamente de estarmos interferindo
muito nas construções do Movimento e, no mesmo momento, lideranças do Movimento
dizerem que não, que estávamos agindo conforme as demandas e interesses deles – o
que era verdade, pois o cuidado e constante diálogo que mantínhamos com o MST e
entre nós do TaCAP para que nunca ultrapassássemos os limites impostos à nós era um
ponto nevral para a construção e manutenção das relações com o MST.
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Passado o momento de maior tensão, dentro do contesto geral de disputa pela
terra do PDS com o poder público e o proprietário – já que agora tínhamos um prazo
garantido pelo judiciário, dizendo que não ocorreriam retaliações ou tentativas de
despejo dos assentados – ficou a cargo dos parceiros do PDS facilitar o cumprimento
das exigências feitas pelo juiz federal quando permitiu a permanência provisória do
assentamento Osvaldo de Oliveira naquela região. Dentre elas foram elencados pontos
como a saúde da comunidade, a saúde ambiental, combate à caça e pesca, adoção de
modelos de produção que não utilize agrotóxicos ou transgenia, desenvolver formas de
escoar a produção, escolarização e formação educacional dos assentados e assentadas.
O TaCAP, agora visto como um desses parceiros, prontamente se disponibilizou
a ajudar na realização de oficinas sobre os temas que os assessorados achassem mais
pertinente para a consolidação do PDS. Os temas a serem abordados foram tirados em
reuniões com os diversos parceiros e moradores do assentamento, nos restando a
produção de duas oficinas: Oficina de Direito Ambiental e Oficina de Direito
Previdenciário Especial. Posteriormente ficamos também como um dos organizadores
das Feira Solidária Agroecológica, juntamente com o Coletivo Macaense de Consumo
Solidário (CoMaConSol) e o Coletivo Feira13.
Vale lembrar que uma das razões pela realização das oficinas, além de construir
um conhecimento em conjunto com a comunidade e tirar recorrente dúvidas sobre os
temas tratados, é a de emitir certificados timbrados pela UFF e UFRJ, para que os
assentados e assentadas participantes das oficinas pudessem anexar aos autos do
processo judicial que tratava da criação do PDS Osvaldo de Oliveira e provar que
atividades de formação acadêmica eram realizadas no assentamento.
Antes de ganharmos a confiança dos assentados e assentadas, antes de
pensarmos projetos em parceria ou conhecer as histórias de cada uma daquelas pessoas
que ali lutavam e viviam, tivemos que passar por uma “prova”. Tanto nossa falta de
experiência e desconhecimento sobre onde nos metíamos, quanto a incerteza dos
estabelecidos sobre o que “esses estudantes” eram e queriam, tornou a primeira visita
que fizemos ao PDS Osvaldo de Oliveira um momento ímpar para a compreensão de
alguns aspectos do MST e de como a nossa imagem sobre o Movimento foi
previamente construída para que tivéssemos medo ou temor dos militantes sem-terra.

13

Tanto o conceito do Coletivo Macaense de Consumo Solidário, quanto do Coletivo Feira serão melhor
explorados no item 6.
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Aceitamos o convite feito no dia do Fórum Humanidades para irmos ao
assentamento, então foi decidido que iríamos em um final de tarde, início da noite, ao
endereço rural que nos haviam passado. Um dos universitários que participou dessa
primeira visita disse em tom nostálgico e bem-humorado: “chegamos lá de noite,
chegamos com medo. Ai meu Deus, a gente ‘tava muito besta’, com medo dos bichos...
(risos)[...]”. Outra estudante que estava junto do grupo que fez este primeiro contato
também recordou desse dia:
[...] lembro da gente chegando, ‘vários gados’ dos latifundiários no caminho
e tava chovendo um pouco. [...] A gente chegou lá meio tarde, ficamos com
medo de se perder. Lembro que o [...] ficou com medo de levar um tiro de
algum fazendeiro (risos). Chegando lá fomos pra sede, fomos super bem
recebidos com café e começamos a conversa, que durou muitas horas... Senti
que eles queriam muito saber de onde a gente estava vindo, meio que como
segurança para o movimento e deles, por estarem colocando pessoas pra
dentro. Mas, ao mesmo tempo que foi uma conversa nesse sentido (de
entender quem éramos), foi uma conversa tranquila, a gente estava muito
seguro das nossas bases teóricas, nosso desejo de construir assessoria popular
e, desde então, estamos construindo projetos e ‘apagando fogueira’, fogueiras
não, ‘incêndios14’! (risos).

Um outro estudante que também foi na visita em tela já retratou o momento de
forma diferente:
Marcamos de ir no assentamento [...] foi a primeira vez que foi lá. Era um dia
que estava chovendo muito e já era final da tarde, então pra chegar lá foi uma
‘parada meio complicada’, pois a gente não sabia onde era e começamos a
entrar no meio da estrada de chão, tava com muito barro e a gente ficou
naquela, ‘tá chegando? Não tá?’, aí a gente acabou chegando lá no
assentamento, na casa principal, né? e conversou com o pessoal lá... a
respeito de como eles faziam, conhecer... eles explicaram um pouco a
dinâmica do que era o assentamento, né? do que eles faziam lá, quais as
propostas que eles tinham de agricultura sustentável e das Oficinais. Um
pouco, né? da realidade que eles explicaram, é... O que me marcou muito
quando fui lá, foi o fato deles serem muito ‘bem antenados’ com o papel da
universidade e o que ela representa, o que ela poderia... o que ela tinha de
possibilidade pra eles e pro todo, né?, geral. Outra coisa que me chamou
muita atenção foi o fato que ele ter... não lembro quem, mas de ter uma
pessoa sempre ali, anotando tudo que a gente fazia, eles eram muito atentos,
tanto com o que a gente falava como o que eles falavam, tipo, meio que
fazendo uma ata, não sei. Mas foi um primeiro encontro de... acho que foi
muito mais... talvez não tenha sido uma troca, pois a gente aprendeu muito
mais do que a gente passou, né? Foi um primeiro momento de escuta mesmo,
em que a gente foi lá, ouviu as demandas, ouviu quem eles eram, como eles
viviam, como eles lidavam com a situação da terra e como eles tinham essa
ligação, entendeu?

Ainda relatando o que aconteceu nessa primeira visita ao assentamento, um dos
membros do coletivo Tamoios disse que:
Quando a entrevistada usa o termo “incêndio” para substituir o jargão “apagando fogueiras”, é de forma
proposital. No ano de 2017 aconteceu um incêndio no PDS Osvaldo de Oliveira. Nesse momento, alguns
estudantes que estavam envolvidos com o MST se solidarizaram às perdas e ajudaram as famílias como
puderam.
14
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[...] na conversa, a gente começou... primeiro, antes da gente conversar sobre
demandas, eles pediram pra gente se apresentar, perguntaram quem era a
gente [...] aquelas coisas de apresentação, e eles começaram a fazer perguntar
pra gente, falando ‘ah, o que vocês acham do contexto da Guerra Fria, do
governo Lula, do FHC’, sei lá, fazendo várias perguntas pra gente sobre
conjuntura política. Cada hora um fazia uma pergunta, e cada um de nós
respondia [...]. Bicho, a gente ficou umas duas horas só falando sobre isso, só
sobre conjuntura. Quando terminou o Nelson levantou e falou ‘vocês são
companheiro mesmo!’, bateu no ombro [...] da gente, de um de nós, virou e
falou ‘vocês são companheiro mesmo, agora vamos falar do que estamos
precisando’. Então começou a falar das demandas, eu lembro que era até uma
demanda de previdenciário[...].

Com os expostos nas falas é possível perceber que além do medo dos membros
do TaCAP, por estarem entrando em uma realidade desconhecida por todos nós,
também havia nítido receio dos assentados e assentadas sobre a chegada desse grupo
estranho de estudantes, com propostas de aproximação, querendo saber sobre a vida
deles e delas. Essa estranheza e afastamento foi latente por bastante tempo, apenas com
o trabalho coletivo regular entre os dois movimentos que determinadas searas das
problemáticas do MST foram abertas para o TaCAP.
Desde a primeira visita ficou marcado como a troca de conhecimento iria
acontecer. As experiências campesinas e de vida dos assentados e assentadas serviriam
como rico material de formação pessoal e acadêmica para aqueles jovens que ousaram ir
além dos muros da universidade. Em entrevista, um dos assentados faz um comentário
sobre a mútua formação dos participantes desse relacionamento:
[...] uma coisa que eu percebi foi tanto na formação nossa, do assentamento,
em ralação com a conexão que fez direito e ambiente, né? na formação da
gente entender especificamente, porque de algumas formas até produtiva, pra
gente ter uma outra metodologia de produção, que é a agroecologia... a gente
já entende certas questões, mas só que mesmo usando na ‘coisa’ a partir do
direito, foi excelente a formação que deram pra gente. E uma outra coisa que
também percebi muito, foi a formação dos companheiros que participaram
com a gente, os companheiros do TaCAP. Veio uma equipe de formação pra
gente com essa relação do direito, mas eu percebi também que eles
aprenderam muito. E deve, pelo o que percebi assim, na evolução dos
companheiros, também foi fundamental pra formação deles [...], foi muito
bom, que tanto a gente aprendeu quanto teve questões que a gente ensinou
[...].

Chego a acreditar que dentro da relação de apoio entre os membros do TaCAP
com os do PDS, os militantes do MST nos passaram mais conhecimento das relações
sociais, políticas e jurídicas que giram em torno das relações ambientais e agrárias do
que nós para eles, falando sobre legislação ambiental e o que “é ou não crime
ambiental”.

32

5 AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO/COMUNICAÇÃO NO PDS

A primeira oficina realizada foi a Oficina de Direito Ambiental, decidindo-se,
em construção coletiva, sua divisão em três partes. A primeira parte seria dividida em
dois dias, sendo que no primeiro dia haveria uma conversa sobre as problemáticas
ambientais mais comuns no assentamento e as principais dúvidas da comunidade
através de diagnósticos rápidos participativos (DRP), já no segundo dia seriam
discutidos e melhor desenvolvidos os pontos elencados no primeiro dia para, assim,
colocarmos em um material consolidado de consulta, uma Cartilha15, que ficaria com os
assentados e assentadas.
Destaca-se um acontecimento durante o acalorado debate do primeiro dia de
formação da Cartilha: uma assentada se levantou e, indignada com a situação de
marginalidade e dificuldades e geral, disse que tinha um “sapo sem gosto de coentro”
entalado na garganta dela, e questionou por que os grandes fazendeiros desmatam,
caçam, poluem, concentram a terra, aparelham o Estado, ocupam lugar ilegalmente (que
seria destinado à reforma agrária) e nada acontece com eles. Sendo que o pequeno
trabalhador rural, em especial os derivados da reforma agrária, deve superar as
expectativas legais, reparar o dano feito pelo latifundiário, buscar uma segunda jornada
de trabalho para se manter e ainda são perseguidos pela justiça e capangas privados.
O fato relatado acima representa o sentimento que essas mulheres, homens e
crianças têm sobre a dinâmica político-jurídica atual. Ilustra muito bem a razão pela
qual a Universidade não pode dar as costas para as comunidades populares, pois as
outras estruturas sociais se posicionaram em pressionar ainda mais o camponês16.
A segunda parte da Oficina de Direito Ambiental objetivou a aproximação das
crianças e jovens nos espaços coletivos de discussão, uma caminhada pelas terras
ocupadas, fotografando os pontos ambientais mais sensíveis, e a discussão de SAF’s
(Sistemas Agroflorestais). Esta segunda parte também seria dividida em dois dias,
entretanto, por motivos de logística, só foi possível realizar as atividades de um dia –

15

Cartilha completa em Anexo.
Entendemos o camponês como o sujeito humano principal da relação de campesinato. Sendo assim:
“Para nós [..] o campesinato é, mais que uma categoria histórica ou sujeito social, uma forma de manejar
os recursos naturais vinculada aos agroecossistemas locais e específicos de cada zona, utilizando um
conhecimento sobre tal entorno condicionado pelo nível tecnológico de cada momento histórico e o grau
de apropriação de tal tecnologia, gerando-se assim distintos graus de ‘camponesidade’”. (GUZMÁN &
MOLINA, 2013, p.76).
16
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elegeram a caminhada e a dinâmica de inclusão com as crianças, deixando a discussão
sobre os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) para a terceira parte da oficina.
A Terceira Oficina de Direito Ambiental não chegou a ser realizada. Também
planejada para dois dias, em que seria apresentada a Cartilha de D. Ambiental,
discutidos os pontos de forma mais objetiva e jurídica, debatidos os modelos de SAF’s,
emitido os certificados de participação dos assentados e assentadas e mais algumas
ações que seriam incluídas.
A Oficina de Direito Previdenciário Especial teria como objetivo esclarecer o
texto legal que tratava dos direitos e deveres que o trabalhador rural e destinatários da
reforma agrária possuíam, extraindo daí uma outra cartilha que pudesse servir de
manual de fácil e rápido acesso aos assentados e assentadas. Apesar de cerca de 10
membros do TaCAP terem estudado a temática, iniciado a organização da Cartilha
Previdenciária e se preparado para a atividade no PDS Osvaldo de Oliveira, a atividade
não foi realizada conforme inicialmente planejado – assim como a última parte da
Oficina anteriormente exposta – por razões que logo a frente serão melhor explicadas.
É muito importante fazer um registro especial da segunda parte da Oficina de
Direito Ambiental, que foi marcada por um acontecimento ainda mais memorável do
que os calorosos debates sobre a condição do camponês no norte fluminense e
desabafos emotivos travados na primeira fase desta Oficina. A segunda parte foi
marcada por um dos momentos mais assustadores vividos por mim e pelo restante do
grupo que estava na atividade.
No dia da segunda parte da Oficina de Direito Ambiental, já que acabamos tendo
que concentrar os dois dias de trabalhos inicialmente planejados em um único,
decidimos dividir os membros do TaCAP em dois grupos: um grupo ficaria na sede
desenvolvendo a parte mais teórica da atividade e trabalhando com as crianças a
memória afetiva que elas tinham pelo assentamento e pelo meio ambiente, enquanto o
segundo grupo iria fazer a caminhada pelas terras do assentamento e avaliaria quais os
danos ambientais mais comuns e o que poderia ser feito para que nenhuma norma do
Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/12) fosse descumprida.
Eu fiquei no segundo grupo, no grupo que fez a caminhada, juntamente com
cerca de 5 outras pessoas – dentre membros do TaCAP e do MST. O trajeto era de
revelo serrano, com mata relativamente densa e acesso mais difícil, contabilizando
aproximadamente 6 ou 7 quilômetros de trajeto, somando a ida com a volta.
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Nosso objetivo era chegar até a nascente da principal fonte de água emergida
dentro das terras ocupadas, sendo essa localizada na parte mais alta do morro, para
melhor conhecer o bioma do lugar, analisar os danos ambientais mais comuns e pensar
técnicas para recuperarmos a vegetação depredada por causa da má utilização do solo
pelo antigo proprietário da fazenda. O caminho da ida foi exatamente como planejado,
fizemos as avaliações propostas e decidimos voltar por um caminho um pouco
diferente, foi aí que os problemas começaram. Como narra um membro do TaCAP que
também estava presente na atividade:
[...] quando estávamos descendo, voltando para a sede, comentei com a [...]
que tinha um buraco no chão, com a terra revolvida e que aparentemente
haviam jogado folhas por cima de forma proposital, mas não dei importância
e segui o caminho e volta. Foi aí que dois assentados se separam e, chegando
na sede, reapareceram correndo, assustados, com um saco nas costas.

Esses dois assentados resolveram voltar para conferir o que havia naquela
armação estranha feita de folhas, pois constantemente eram encontradas armadilhas
montadas por caçadores dentro das terras da reforma agrária17. E foi exatamente isso
que encontramos. Não bastando a armadilha, dentro dela havia uma paca (Cuniculus
paca) morta, ainda quente, que foi recolhida por um assentado e levada até o restante do
grupo. No meio do caminho, esse assentado que encontrou a paca caçada se juntou ao
restante do grupo e, bastante ofegante, com o rosto visivelmente assustado, disse que o
caçador estava nos seguindo. Neste momento parte do grupo já tinha chegado na sede,
estava apenas eu e mais um assentado aguardando o retorno daqueles dois que haviam
dispersado do grupo para olhar o que havia na “folhagem misteriosa”.
Quando estes dois assentados se encontraram comigo e com o outro assentado
na metade do caminho, em estado de pavor, vimos numa distância de 200 metros que
havia um homem armado com uma espingarda em punhos, andando em nossa direção.
Sem saber direito o que fazer, com medo de acontecer mais uma tragédia no campo e
não termos registros, ergui a câmera que eu portava e comecei a tirar fotos do caçador,
mas, infelizmente, não consegui nenhuma foto que pudesse identificar o suposto
criminoso. Ao ver a câmera o caçador parou, ficou uns minutos olhando para nós e
resolveu voltar pelo caminho que veio.
Passado esse susto, acabamos de chegar à sede, onde todos os membros do
TaCAP que foram ao assentamento e boa parte dos assentados e assentadas estavam

17

Vale lembrar que eu conheci o MST em uma audiência na Câmara onde eles exigiam atuação do poder
público para combater as constantes caças e pescas irregulares que aconteciam nas terras ocupadas.
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reunidos. Lá contamos o ocorrido e iniciaram uma discussão sobre qual desfecho
deveria ser dado ao animal caçado e à situação, já que é estritamente proibida a caça e
pesca dentro do assentamento. Algumas ideias foram levantadas, dentre elas se
destacaram: avisar a polícia e o INCRA e levar a caça para eles; comer o animal, pois já
estava morto, e enterrar os ossos; enterrar o animal para não estimular o consumo de
carne de caça e não informar as autoridades no momento, por falta de provas
identificadoras de autoria. Acabou que esta última tarefa foi a eleita pela comunidade e
assim fizeram.
Não só de “aventuras” perigosas e cansativas atividades eram compostos os
momentos de parceria com o PDS Osvaldo de Oliveira, o poder público também se
prontificou a nos ajudar em alguns momentos, especialmente em dois: Oficina de
Previdenciário, agora com representantes do próprio INSS18 e; o Ônibus para
cumprimento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, que
partiu de uma iniciativa conjunta do Governo Federal e Estadual do Rio de Janeiro.
A Oficina dada pelo INSS substituiu a que iríamos realizar com a mesma
temática, por razões práticas óbvias entendemos que seria melhor profissionais mais
experientes e que entendessem da situação vivida pelos assentados e assentadas
pudessem tirar as dúvidas destes sobre as razões previdenciárias. Portanto, resolvemos
que a atividade seria em conjunto, a funcionária do INSS iria treinar alguns membros do
TaCAP (aqueles que já estavam estudando previdenciário) para auxiliá-la no
assentamento e o restante do grupo montaria a Cartilha de Direito Previdenciário
Especial, contudo, por desorganização nossa e excesso de atividades, não produzimos
esta cartilha e não colaboramos na atividade do INSS no PDS como esperávamos. Por
tal razão expus anteriormente que não realizamos a Oficina de Direito Previdenciário
conforme inicialmente planejado, pois ela acabou tendo desenhos diferentes dos que
foram inicialmente pensados, ainda que o resultado final fora o melhor possível.
A Terceira Etapa da Oficina de Direito Ambiental não aconteceu pois surgiu a
possibilidade de sermos beneficiados com um programa dos governos federal e estadual
em resposta ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra a Mulher,
precisamente com a visita do chamado “Ônibus Lilás”. Este ônibus tem como objetivo
oferecer assistência multidisciplinar gratuita, com apoios nas áreas psicológicas, sociais

18

Instituto Nacional de Seguro Social, órgão do Ministério da Previdência Social.

36

e jurídicas para mulheres em geral, focando naquelas que convivem ou conviveram com
relações violentas, além de chamar atenção da sociedade para direitos das mulheres.
A “tacapiana” que articulou e primeiro tomou conhecimento desse programa do
governo resgatou algumas memórias sobre a construção dessa atividade:
Descobri que tinha tido (o ‘Ônibus Lilás’) em outro assentamento, no Celso
Daniel19, aí corri atrás para saber das possibilidades (para utilização do
Ônibus). Falei com o CEAM20 de Macaé e, com a ajuda da G., funcionária do
CEAM, a gente organizou a equipe – dentista, assistente social, psicóloga,
advogada etc – e fizemos essa ação.

Além das ações que foram diretamente realizadas pelo aporte trazido com o
Ônibus, a entrevistada aponta outro retorno bastante positivo para as mulheres do PDS
que foram beneficiadas, pois:
[...] teve continuidade, conseguiu fazer uma ligação entre as mulheres e a
Rede de Atenção Básica, tanto o SUS21quanto o SUAS22. Enfim, de exames,
acompanhamento de mulheres que sofriam com violência doméstica,
acompanhamentos pelas assistentes sociais de pessoas que tinham filhos.
Teve um reflexo ‘massa’ para além do dia, [...] e isso que é ‘da hora’ nos
projetos, quando eles não se encerram numa ação, eles são feitos para
fortalecer o laço dos assentamentos e comunidades rurais no geral com uma
rede de atendimento especializado, que existe para eles e para elas.

Ainda na seara das atividades realizadas em parceria entre TaCAP e PDS
Osvaldo de Oliveira trataremos sobre as Feiras Solidárias Agroecológicas (FSA’s) e as
Jornadas Universitárias em Defesa da Reforma Agrária (JURA’s), que serão tratados no
item 6 deste trabalho, já que se tornaram as atividades melhor consolidadas e de maior
visibilidade dentro e fora da universidade.

6 AS FEIRAS SOLIDÁRIAS AGROECOLÓGICAS E AS JORNADAS
UNIVERSITÁRIAS: A BUSCA EM APROXIMAR A CIDADE COM A LUTA
CAMPESINA

Além das Oficinas mencionadas anteriormente, também ajudamos a organizar as
Feiras Solidárias Agroecológicas (FSA’s). As FSA’s possuem uma característica
diferente das Oficinas, principalmente pelo formato de execução e de organização. Elas
são mais abertas à participação de quem está fora do MST ou da própria Universidade,

19

Assentamento Prefeito Celso Daniel, também no município de Macaé, gerido pela Cooperativa da
Agricultura Familiar de Macaé (Coopmac).
20
Centro Especializado de Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim.
21
Sistema Único de Saúde.
22
Sistema Único de Assistência Social.
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sendo composta por diversas entidades privadas ou públicas e coletivos organizados do
município.
A ideia surgiu com uma entidade chamada Coletivo Macaense de Consumo
Solidário (CoMaConSol), que iniciou os contatos com agricultores e pessoas que
pretendiam fomentar o desenvolvimento da alimentação saudável, agroecologia e
solidariedade mercantil.
O CoMaConSol é um coletivo inicialmente montado por estudantes do curso de
biologia, que eram amigos na época da faculdade – hoje os fundadores estão casados,
possuem família, trouxeram outras expertises adquiridas no mercado de trabalho para
dentro do movimento, fugindo do semblante característico que movimentos estudantis
possuem. Eles tinham como interesse comum montar uma rede de consumidores de
produtos agroecológicos em Macaé, então mapearam os possíveis consumidores
regulares, mapearam os produtores agroecológicos da região e buscaram uma forma de
fazer a produção chegar no consumidor.
O primeiro projeto era o de elaborar cestas semanais com os produtos desses
camponeses, então a ideia era ter um cardápio com plantas mais comuns e algumas
PANC’s23 (BRASIL, 2010, p. 6-7), podendo diversificar conforme o interesse do cliente
e a época do ano. Alguns problemas aconteceram para que esse projeto não frutificasse
como esperado.
A dificuldade na logística de transporte do produto, pois cada produto da cesta
estava em uma propriedade rural distinta; o tempo e desgaste físico par montar as
cestas, já que o trabalho não era remunerado e todos os membros de coletivo
trabalhavam com outras coisas e necessitavam cuidar da família; a falta de produção nas
propriedades, principalmente na época de chuva, deixando de atender vários clientes
durante semanas, dentre outros.
A falta de constância na distribuição dos alimentos – em razão da natural
inconstância da produção agrícola – se tornou um óbice para o CoMaConSol que, nas
atuais condições, não conseguiu encontrar uma alternativa que viabilizasse a

Plantas Comestíveis Não Convencionais (PANC’s) ou, como prefere o Ministério do Meio Ambiente,
“Hortaliças Não-Convencionais”, sendo definidas como sendo aquelas hortaliças “com distribuição
limitada, restrita a determinadas localidades ou regiões, exercendo grande influência na alimentação e na
cultura de populações tradicionais. Além disso, são espécies que não estão organizadas enquanto cadeia
produtiva propriamente dita, diferentemente das hortaliças convencionais (batata, tomate, repolho, alface,
etc...), não despertando o interesse comercial por parte de empresas de sementes, fertilizantes ou
agroquímicos”. (BRASIL, 2010, p. 6-7).
23
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distribuição e produção de alimentos agroecológicos em Macaé, e fez com que eles
mudassem a estratégia de consumo e adotassem o modelo de feira.
As Feiras Solidárias Agroecológicas (FSA’s) surgiram como alternativa para as
cestas agroecológicas, que não atenderam aos anseios do coletivo e nem de outros
consumidores. Por não haver uma inicial necessidade de regularidade e facilitar na hora
de delegar funções para os produtores e outros consumidores, as FSA’s foram se
tornando um projeto estável na cidade. Semestralmente ocorria uma edição da Feira,
ganhando cada vez mais adeptos e parceiros para a construção desse espaço em Macaé.
Para facilitar na organização das FSA’s, foi criado um outro coletivo com o
objetivo único de desenvolver e cuidar das Feiras, esse coletivo se chama Coletivo
Feira. Sua intenção é cuidar das finanças, cadastrar produtores, buscar patrocinadores,
buscar novos parceiros, elaborar divulgação, tentar tornar a feira mais frequente, pensar
os princípios e objetivos do espaço, enfim, fazer com que as FSA’s acontecessem.
O TaCAP também recebeu o convite, feito por membros do MST, para colaborar
na construção da organização das feiras juntamente com os outros parceiros, compondo
o Coletivo Feira, assim o PDS Osvaldo de Oliveira teria mais um espaço para discutir
tuas problemáticas e vender tuas produções.
Sensíveis às relações campo-cidade e a experiências que ajudam a compreender
sob uma perspectiva histórica a situação em que hoje vivem os produtores inseridos em
territórios que, embora classificados como urbanos ou periurbanos por suas prefeituras,
preservam modos de vida ligados às práticas agrícolas, perpetuam valores e
representações ligadas ao universo rural e lutam para se manterem como pequenos
agricultores familiares – vide o caso do PDS Osvaldo Oliveira – que as FSA’s se
tornaram espaços de ímpar importância para o desenvolvimento do assentamento.
Estas Feiras são espaços em que os produtores rurais, no modelo de agricultura
familiar ou de reforma agrária, podem desenvolver e fomentar as discussões sobre a
importância do alimento como ferramenta essencial na construção da política local e
mundial. Além de discutir a subutilização das terras rurais e urbanas dentro dos diversos
modelos de desvalorização do território, fomentar a troca de sementes crioulas,
compartilhar receitas de comidas tradicionais e trazer à baila consumidores e setores
essencialmente urbanos (exemplo grupos de skatistas ou rappers).
Outra finalidade idealizada para essas feiras é a apresentação e venda de
produtos agrícolas que não fazem parte dos cardápios de supermercado (exemplo as
PANC’s), com o estímulo ao costume de produção agrícola dentro de casa (mesmo que
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com pequenas hortaliças), dentre outras; trazendo consigo uma dinâmica de
ambientação, envolvendo aqueles que transitam pelo território em um cenário pouco
comum em seus cotidianos, contudo, de fácil adaptação e rápida aceitação por estes.
Altiere (1989, p. 26, apud, GUZMÁN & MOLINA, 2013, p. 67) discute a
importância de estudos que respeitam e envolvam conhecimentos plurais para
melhoramento dos agrossistemas:
[...] o conhecimento formal social e ecológico, o conhecimento obtido do
estudo dos sistemas tradicionais, o conhecimento e alguns dos insumos
desenvolvidos pela ciência agrícola convencional e a experiência com as
instituições agrícolas ocidentais podem se combinar para melhorar
significativamente tanto os agrossistemas mais tradicionais quanto os
agrossistemas mais modernos.

Estabelecido no correr das diversas horas de reuniões semanais sobre como as
FSA’s deveriam ser e almejar, foi observado de comum acordo que o objetivo dos
agentes urbanos ou rurais não é a de auferir o maior lucro monetário nas atividades
produzidas. Não há razão em criar um espaço que prega a “desmarginalização” da
cultura de massa, ou a defesa de plantas que não fazem parte do ciclo comum dos
mercados se o objetivo final for maximização dos lucros.
O lucro no Brasil está historicamente vinculado à monocultura, latifúndio,
produção para exportação, juros bancários, especulação imobiliária etc, sendo que o
fortalecimento das relações interpessoais e a consciência de coletividade – fortemente
defendidos pelas FSA’s – são sistematicamente ignorados por esses modelos históricos
de produção e consumo enviesados pelo “lucro”.
Numa perspectiva de campesinato, a relação histórica do homem, neste tipo de
sociedade, é definida da seguinte forma:
[...] o objetivo essencial das relações sociais é a satisfação das necessidades
materiais. Isso requer e requereu sempre a apropriação dos recursos naturais
para a produção de bens com um valor de uso histórico e culturalmente dado,
mediante o consumo de uma quantidade determinada de energia e materiais e
o emprego de um saber e instrumentos de produção adequados. (GUZMÁN
& MOLINA, 2013, p.78-79).

A perspectiva de campesinato defendida dentro das FSA’s tem aporte teórico
diverso, entendendo que cada indivíduo construindo este espaço traz em si conceitos
variados – nem sempre pensados de forma consciente – sobre a atividade camponesa.
Porém, alguns pontos teóricos são comuns à maioria dos participantes das Feiras.
Quando é dito que o campesinato é o grupo social em torno do qual se organizavam, e
se organizam ainda hoje, as atividades agrárias no que tem sido denominado como
sociedades de base energética solar ou sociedades orgânicas (GUZMÁN & MOLINA,
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2013, p.78), fica fácil entender que de acordo com o grau de desenvolvimento e
domínio das bases energéticas e dos componentes orgânicos que cada comunidade
camponesa possui, representará um “grau de camponeidade” distinto para cada grupo
social de produtores (GUZMÁN & MOLINA, 2013, p.79). Portanto, as discussões de
organização social e implementação de tecnologias agroecológicas acabaram por ser
pontos de comum acordo entre a maioria dos componentes das Feiras.
Criar situações em que, pessoas não engajadas conscientemente na rede dos
movimentos sociais e que não entrariam nela por motivação própria, pudessem ter
contato com o trabalho realizado fora da dinâmica do capital individualizado, pudessem
compartilhar das experiências adquiridas em trabalhos de grupo, fizessem parte
integrante da produção cultural confeccionada pelos grupos marginalizados,
participassem de rodas de conversa sobre temáticas sensíveis às redes agroecológicas, é
mais efetivo e fortalecedor às FSA’s e à agroecologia do que buscar a mera aquisição
monetária.
As Feiras são realizadas, desde a montagem até as reuniões pós-Feira, com a
participação de assentados e assentadas, que utilizam seus conhecimentos diversos para
tornar as atividades propostas ferramentas ainda mais plurais para o desenvolvimento
solidário da economia, da agroecologia e, consequentemente, enriquecer culturalmente
o evento. Decorrente da urbanização agressiva e êxodo rural ocorrido em Macaé nos
últimos 30 anos, da transformação da área tradicionalmente agrária em área de
especulação empresarial/imobiliária, muitos dos trabalhadores assentados que
ingressaram recentemente no Movimento do Trabalhadores Sem Terra não têm tradição
campesina ou uma educação hereditária com o manejo próprio da terra, mas possuem
vasto conhecimento em diversas áreas distintas que são igualmente importante para o
desenvolvimento sustentável e independente de comunidades rurais (atividades
profissionais como as de pedreiro, eletricista, cozinheiro, mecânico etc, têm
fundamental importância para a manutenção dos assentamentos da reforma agrária,
assim como para a melhor implementação e diversificação das Feiras).
Os membros organizadores que davam aulas pra crianças tinham maior
facilidade para desenvolver místicas e dinâmicas com o público, criando uma atmosfera
de trabalho campesino, de movimento social, de respeito com aquilo que vem da terra,
dentro de um espaço tipicamente urbano e elitista (como as universidades públicas e
praças centrais da cidade). Outros assentados já tinham um domínio maior com
instalações elétricas, organizando aparelhagem de som, micro-ondas, fornos e
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iluminação. Alguns esbanjavam dotes de barganha, enquanto outros não tinham o
menor talento para a venda. Ou seja, a aproximação de trabalhadores que não fossem de
tradição estritamente campesina ao MST facilitou a interação entre o “urbano e o rural”,
agindo contrariamente a essa dicotomia e aos movimentos de expulsão do camponês das
atividades de gestão de alimentos na cidade.
A aproximação das duas culturas (urbana e rural) se vislumbrou também no
envolvimento das artes de rua, especialmente o grafite e o circo. As apresentações de
dança e teatro, assim como os desenhos feitos nas paredes e parques (todos com as
devidas autorizações), quase que por inércia, imbricando numa ideia de pertencimento
àquele local que fora criado para discutir as relações de consumo e apropriação dos
espaços, retratavam a recíproca interdependência da cidade com o campo, do povo
camponês com o povo urbano.
Permitir que todos os presentes pudessem molhar as mãos em tinta e colocar nas
paredes, pudessem desenhar ou escrever alguma coisa que sentissem no evento,
acompanhassem de perto a produção do trabalho dos e das grafiteiras, desmitifica o
pensamento que insiste em criminalizar essas artes de rua. Trazer apresentações de
expressão corporal e canto que envolva crianças e adultos à conscientização do planeta
como algo vivo, algo constituído por muitos seres animados, inanimados, espirituais ou
materiais, também agregou bastante a temática central das Feiras Solidárias
Agroecológicas.
A boa aceitação das feiras e na possibilidade de consolidar um espaço de
construção permanente, os coletivos macaenses, a comunidade universitária e os
trabalhadores rurais que já vinham construindo as FSA’s estão buscando meios de
sempre incluir novas pessoas nos processos de consolidação das atividades. Esses novos
membros acabam se incumbindo da responsabilidade de perpetuar o evento, até que os
participantes da Feira decidam que não é mais interessante continuar com o projeto. Por
visar o desenvolvimento agroecológico e fazer com que funcione esse tipo de modelo
econômico de base orgânica que a união dos diversos parceiros e atores é fundamental.
As economias de base orgânica só podiam funcionar com um tipo de
produtores que apresentassem as seguintes características: economia de base
familiar e mobilização de todo o pessoal disponível para o trabalho agrícola,
existência de relações de apoio mútuo mediado por relações de parentesco,
vizinhança ou amizade, num contexto cultural em que funcionara uma ética e
o uso múltiplo do território, como uma estratégia de diversificação perante
riscos climáticos ou sociais. (GUZMÁN & MOLINA, 2011, p.78).

42

Outro ponto marcante foi a preparação e execução das Jornadas Universitárias
em Defesa da Reforma Agrária (JURA), que não teve seu início em Macaé, porém faz
parte de um movimento nacional de luta iniciada no ano de 2014, encabeçada por
iniciativa de professores universitários estimulados pelo envolvimento com o MST.
Como o próprio Movimento dos Trabalhadores Sem Terra apresenta em seu site oficial
(MST, 2018):
Criada durante o 2º Encontro Nacional dos Professores
Universitários, realizado em 2013, a Jornada Universitária em Defesa da
Reforma Agrária (JURA) ocorre entre os meses de abril e maio em diversas
Universidades Federais, Estaduais, Particulares e Institutos de ensino por
todo o país.
O período foi definido para dialogar com o dia 17 de abril, no qual o
MST denuncia a impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido
nessa mesma data, em 1996, resultando na morte de 19 trabalhadores Sem
Terra. A JURA também busca visibilizar as ações de luta pela terra que o
MST realiza durante a Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária.
Além da defesa da Reforma Agrária Popular e da alimentação
saudável, livre de agrotóxicos e transgênicos, a JURA denuncia os sucessivos
ataques à democracia e aos movimentos populares.

A primeira edição da JURA em Macaé aconteceu no ano de 2016, ou seja,
enquanto o movimento nacional estava em sua segunda edição (já que fora iniciado em
2014) somente em 2016 conseguimos realizar o evento. O fato de não termos iniciado
acompanhando a movimentação nacional, não representou uma falta de organização do
coletivo TaCAP ou dos outros militantes da universidade e MST em Macaé, mas por
não termos ciência da existência dessas atividades. Quando fomos informados pelo
Movimento Sem Terra que havia um plano de luta no mês de Abril, que havia sido
deliberado pelos professores do ensino superior – durante o segundo Encontro Nacional
de Professores Universitários – a necessidade de criarmos espaços para tratar da
violência no campo e necessidade de compreendermos a reforma agrária, as duas
primeiras edições já haviam sido realizadas.
A primeira Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária realizada na
Região Lagos e Norte Fluminense teve protagonismo tanto na UFF Macaé quanto na
UFF de Rio das Ostras, em Macaé houve o apoio da Prefeitura com o espaço e alguns
equipamentos. Contudo, nada além de alguns cabos de extensão elétrica, cadeiras e
mesas. Tentamos por meio de reincidentes tratativas conseguir veículo municipal para
transportar os produtos do assentamento até o centro urbano, ou para transportar os
próprios produtores e produtoras, porém esse apoio nunca chegou a ser consolidado. Por
falta de estrutura da universidade e do município, nos restava vender rifas ou usar do
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próprio dinheiro para conseguirmos financiar as despesas da atividade – vale ressaltar os
custos que as professoras e professores colaboradores tinham.
A partir da segunda JURA realizada em Macaé houve uma aproximação da
UFRJ Macaé, apoiando com aporte humano, experiência em organização de eventos,
agregando projetos acadêmicos que envolvessem comunidades tradicionais e alimentos,
e oferecendo alguns equipamentos. Mesmo com o ingresso da UFRJ, ainda não foi
possível resolvermos problemas recorrentes como o financiamento das atividades e o
transporte dos assentados e assentadas.
Algumas características são marcantes nas Jornadas de Macaé, os espaços de
discussão são, em sua maioria, nas áreas comuns da universidade, como nos corredores,
no pátio, no gramado em frente à universidade. Geralmente organizamos os debates em
modelo de rodas de conversa, em que cada convidado teria um prazo de 10, 15 minutos
para desenvolver suas falas sobre o tema proposto e depois o microfone ficaria aberto
para que cada pessoa integrada no espaço possa contribuir com a construção do
conhecimento coletivo. A participação ativa dos assentados e assentadas, tanto com as
expressões simbólicas de luta do movimento – como a Bandeira, o boné, a camisa, os
gritos e cânticos de guerra, o facão, o enxadão, as produções literárias, e os frutos e
plantas da terra assentada – quanto com a composição das rodas de conversa e troca de
experiências também é uma característica marcante nas Jornadas.
A intensão principal é conscientizar a universidade – tanto a classe de estudante,
técnicos e professores, quanto a classe dos trabalhadores terceirizados, da equipe de
limpeza, segurança e manutenção do espaço – da existência e importância da reforma
agrária no Brasil, assim como a importância da agricultura familiar, do modelo solidário
de economia, dos malefícios do agronegócio monoculturista eivado de venenos
agrotóxicos. Contudo, não só apresentando algum acadêmico reconhecido na área como
o suprassumo intelectual do tema debatido para alcançar essa conscientização, e sim
colocando pessoas atingidas diretamente pelo assunto trabalhado, mostrando como
funciona na prática o assunto abordado, contextualizando, dando exemplos palpáveis e
estando lado a lado do “acadêmico suprassumo intelectual”, do trabalhador terceirizado,
do estudante e de camponeses.
A construção das JURAs é feita de forma horizontal, onde qualquer pessoa que
tenha interesse em participar da organização basta estar presente nas reuniões de
construção, tendo voz ativa e poder deliberativo sobre todos os temas e problemáticas
que surgirem. Mesmo que a pessoa que queira participar não seja capaz de estar
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presente nas reuniões, ela poderá acompanhar e se posicionar sobre as discussões que
acontecem em grupos de redes sociais ou, se ainda não for possível, basta se apresentar
como colaboradora nos dias de Jornada, ajudando na montagem e desmontagem nos
dias de atividade.
Comumente separamos quatro momentos para as Jornadas, o momento a)
teórico, b) prático, c) místico e d) feiras. O momento teórico é marcado pelas rodas de
conversa, os debates construídos ao longo do dia, as conversas sobre como cada
participante entende e lida com o assunto tratado. O segundo momento é o prático,
quando alguma atividade que envolva técnicas manuais é elaborada, podendo ser uma
aula prática de como fazer sabão com óleo usado, ou a construção de uma horta na
universidade, o ensinamento de como montar bonequinhos de pano e brinquedos com
materiais descartáveis, enfim, atividades que envolvam o conhecimento tradicional e
expertises manuais para realizá-las. O terceiro momento é o místico, assim chamado por
geralmente trazer referências que mexem com o estado de espírito dos presentes, por
envolver teatro, artes visuais/musicais, comumente elaborado pelos assentados e
assentadas e que remetam ao tema central da Jornada, sendo usado também como
abertura ou encerramento das JURA’s. O quarto momento são as feiras agroecológicas,
que acontecem durante toda a JURA, sendo a primeira estrutura a ser montada e a
última a ser desmontada. Além de chamar a atenção dos passantes pela universidade, as
feiras também funcionam como fonte de renda para os assentados e assentadas e como
espaço para divulgar a reforma agrária de jeito prático: com seus frutos. Nesse momento
os camponeses podem conversar diretamente com aquelas pessoas que não têm
interesse em participar das oficinas ou debates, conseguem aproximar as pessoas mais
distantes dos debates sobre reforma agrária e agroecologia ao próprio MST.
Para que seja possível a edificação das Jornadas Universitárias em Defesa da
Reforma Agrária é necessário investimento de tempo, energia e dinheiro. Conseguir
captar recursos humanos e financeiros suficientes para conseguir organizar essas
atividades e, principalmente, torná-las orgânicas e autônomas, ou seja, sem a
necessidade obrigatória de ter as mesmas duas ou três pessoas encabeçando os
processos organizativos. Enquanto ainda aprendemos a como fazer com que o processo
de construção seja mais coletivo, apesar de já ser horizontal, certas tribulações
inevitavelmente surgiram e surgirão.
Como experiência própria posso destacar três momentos que ilustram bem as
dificuldades apresentadas acima. O primeiro momento aconteceu na JURA de 2017,
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quando ao final de todas as atividades – que haviam iniciado os preparativos por volta
das 05 horas da manhã – eu e outro membro do TaCAP tivemos que utilizar o carro de
algum colaborador para levarmos os últimos agricultores para o assentamento. O
problema é que havia chovido durante todo o dia. Na volta para casa, em torno das 23h
da noite, ainda na estrada de terra, perdemos o controle do carro em razão da péssima
condição da estrada, do clima chuvoso e do cansaço causado pelas horas a fio de
trabalho intelectual e físico.
O segundo momento que destaco foi a sobrecarga financeira que recaiu à uma
professora colaboradora, que teve um custo, sozinha, de mais de mil reais para resolver
problemas com alimentação das pessoas, transporte e outros problemas que surgem. O
terceiro momento emblemático foi na última JURA realizada em Macaé, no ano de
2019, quando eu estava às 5 horas da manhã aguardando o motorista da universidade
me buscar para irmos com a van da universidade (porém de outro polo que não o de
Macaé), recebo uma ligação desse motorista dizendo que a autorização para retirar o
veículo não estava lá, ainda faltava alguma questão burocrática que não havia sido feita,
e o segundo veículo disponível, que minha autorização permitia utilizar, estava
quebrado e não saía do lugar. Então fui obrigado a improvisar com o pai de uma
estudante e pedir o apoio dele para carregar todos os produtos na carroceria de um Fiat
Strada, e depois carregar todos os produtores e produtoras possíveis na traseira do carro.
Só com isso foi possível que a Jornada ocorresse.
Apesar das dificuldades e complicações, as Jornadas Universitárias são hoje um
dos poucos espaços no município de Macaé que os agricultores e agricultoras da
reforma agrária e modelo familiar conseguem conversar diretamente com a população
dos centros consumidores urbanos. Portanto, os sacrifícios têm sido proveitosos não só
para o desenvolvimento econômico da região e desses partícipes, mas também para
minha formação pessoal como pesquisador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O QUE FALTOU...

Apesar dos conturbados processos de inserção, compreensão e aceitação do
TaCAP no assentamento PDS Osvaldo de Oliveira, e dos próprios assentados e
assentadas com a dinâmica burocrática e custosa da universidade; mesmo com
divergências sobre como cada movimento deveria atuar em certos espaços; com as
dificuldades de adaptar movimento estudantil aos movimentos sociais de trabalhadores;
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foi possível entender os sinais de aceitação e repulsa para que tanto o Tamoios Coletivo
de Assessoria Popular quanto o Projeto de Desenvolvimento Sustentável Osvaldo de
Oliveira pudessem trabalhar em conjunto e desenvolvessem projetos contínuos, não
pontuais, mas que durarão por anos no município.
A compreensão de que os estudantes no início da faculdade, principalmente para
os do curso de Direito – que tende a ser mais voltado para atividades nos tribunais e
escritórios de advocacia – podem construir extensão universitária a partir da
comunicação educativa e fazerem pesquisa por meio de ações coparticipativas,
conhecendo e convivendo com estruturas sociais incomuns no meio privilegiado das
universidades públicas federais.
Também a visível evolução das atividades desenvolvidas tanto na universidade
quanto na cidade e no assentamento, e no número de parceiros e estudantes que buscam
se inteirar e agregar a esses novos espaços construídos com a entrada do MST na
universidade e da universidade no MST – fazendo com que estudantes passassem ao
estado de acampados, e que assentados tivessem apoio da universidade para conseguir
vagas em pós-graduação, por exemplo.
Somados os fatores apresentados e a histórias contadas, fica fácil perceber que
apesar dos “troncos e barrancos”, se soubermos lidar com os sinais de repulsa e
aceitação de um grupo sobre outro, será possível estabelecer laços que unam e
fortaleçam essas comunidades em seus trabalhos coletivos.
O presente trabalho deixou de abordar alguns temas importantes para o caminhar
do TaCAP juntamente com a universidade e o MST em Macaé. Parte das razões por não
termos abordado determinados temas foi pela amplitude e caminho que esses temas
levariam, fugindo do eixo principal deste texto. Como exemplo podemos citar a forma
com que o TaCAP colaborou na produção do contra laudo para defender a manutenção
do assentamento PDS Osvaldo de Oliveira dentro da fazenda Bom Jardim. Entendemos
que buscar esse documento e trabalhar especificadamente onde e como colaboramos
com ele não pareceu interessante para o presente trabalho.
Outros momentos não foram agregados por falta de memórias e registros sobre
eles. Os tipos de problemas específicos de cada edição das JURA’s e das FSA’s ou
poder mostrar a gradação da distribuição de poder organizativo entre os participantes
desses espaços, demonstrando como que alguém participava como expositor na primeira
edição e, na terceira edição, já despontava na organização como alguém de referência e
essencial para a realização do evento.
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O resgate de memórias dos antigos tacapianos e, principalmente, dos assentados
e assentadas, se tornou complicado por necessitar de entrevistas e conversas gravadas. O
PDS Osvaldo de Oliveira fica na região rural da serra de Macaé, o acesso é difícil, ainda
mais que ao tempo desta pesquisa a ponte de acesso para carros ainda estava caída –
derrubada em uma enchente, mencionada em entrevista – e os sinais de telefone e
internet não funcionam bem, impossibilitando a comunicação com eles por telefone.
Destarte, comprometendo a colheita de memórias.
Quanto das menções sobre a constituição do coletivo TaCAP, dois aportes foram
substanciais para a formação do coletivo e que também não tiveram a devida
abordagem. O primeiro diz respeito às AJUP’s, Assessorias Jurídicas Universitárias
Populares, que apesar de terem sido citadas no texto, não foram devidamente
apresentadas e, tampouco, tratadas com o respeito merecido. O arcabouço teórico
adotado pelo TaCAP foi criado e desenvolvido por movimentos sociológicos que
pesquisam formas de aproximar as universidades de Direito às populações mais
vulneráveis, sem que seja visto como uma “mera extensão da universidade” ou como
projetos assistencialistas, que tratam as entidades fora da universidade como “clientes”.
ENAJUP é o Encontro Nacional das Assessorias Jurídicas Universitárias
Populares e que geralmente acontece em conjunto com o ENED (Encontro Nacional do
Estudantes de Direito). As experiências de assessoria popular que aconteciam pelo
Brasil despertaram em alguns dos tacapianos o afã pelo trabalho jurídico aplicado em
sistemas sociais mais pauperizados e afastados do acesso à justiça. As dinâmicas de
envolvimento popular usadas no ENAJUP, a possibilidade que esse espaço cria para
aproximar pessoas de diversas regiões distintas, mas que possuem o mesmo propósito, e
fazê-las entender que o trabalho da assessoria jurídica popular funciona em rede, foi
essencial para nos sentirmos pertencentes a algo maior. Todavia, não foi possível
desenvolver a importância desse encontro, seria necessário buscar mais informações
com os antigos tacapianos, esbarrando no problema citado anteriormente quanto as
entrevistas.
Quando discutíamos dentro dos grupos de estudo do TaCAP quais as
metodologias de organização e formas de abordagem popular poderíamos adotar para
nós, um autor se destacou: Paulo Freire. O texto “Extensão ou Comunicação” serviu por
anos como alicerce teórico e guia nos momentos em que era necessário fazer atividades
comunicadoras entre a tecnia academicista e os saberes populares consolidados na
identidade camponesa, além de ter sido um dos primeiros textos estudados pelo TaCAP,
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ainda na sua gênese. Contudo, não foi possível explorar melhor as teorias freireanas
dentro do contexto trabalhado neste texto. O mesmo serve para o trabalho “PesquisaAção: Uma Metodologia do ‘Conhecer’ e do ‘Agir’ Coletivo”, da Adelina Baldissera,
que também possui pertinente encaixe teórico com o proposto aqui, contudo não foi
devidamente abordado.
O último tema que teria espaço para ser tratado neste texto, porém não foi
inserido por falta de informações e necessitar de outras entrevistas para melhor
compreender sobre as razões que levaram a esse desfecho, foi o fim do coletivo TaCAP.
Apesar de algumas atividades que acontecem no PDS até a data da publicação deste
trabalho terem sido essencialmente influenciadas pelo TaCAP, o coletivo não conseguiu
se manter estruturado e sobreviver por mais tempo. Posso palpitar que a incapacidade
do coletivo de delegar funções dentro dele, ou de agregar novos membros que fossem
orgânicos, acabou por desgastar excessivamente alguns tacapianos e deixar o coletivo
simplesmente acabar.
Por fim, o objetivo inicial foi alcançado, demonstrar a partir da perspectiva dos
ex-membros do coletivo Tamoios Coletivo de Assessoria Popular como os Sem-Terras
do PDS Osvaldo de Oliveira encontraram espaço nas universidades federais em Macaé
(UFRJ e UFF) e como aconteceram os primeiros contatos do TaCAP com o
assentamento.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1 – Fotos de atividade no PDS Osvaldo de Oliveira em parceria com o
Coletivo Mariana Crioula e TaCAP, 2016.
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APÊNDICE 2 – Atividades de formação no PDS Osvaldo de Oliveira, 2016.
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APÊNDICE 3 – Fotos de mapas realizado pelo INCRA da cobertura vegetal do PDS
Osvaldo de Oliveira, 2016.
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APÊNDICE 4 – Mapa da divisão dos lotes no PDS Osvaldo de Oliveira, 2019.
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APÊNDICE 5 – Primeira vez que o TaCAP vai em uma FSA enquanto coletivo
organizado, 2015.

Crédito: Beatriz Mendonça
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APÊNDICE 6 – Queda da ponte no PDS Osvaldo de Oliveira e resgate dos assentados
e assentadas, 2018.

Crédito: Andreza A. Franco
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APÊNDICE 7 – Panfletos de divulgação e programação das JURA’s, 2016.
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APÊNDICE 8 – Panfletos de divulgação e programação das JURA’s, 2018.
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APÊNDICE 9 – Panfletos de divulgação e programação das JURA’s, 2019.
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APÊNDICE 10 – Fotos das JURA’s, 2016.
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APÊNDICE 11 – Fotos das JURA’s, 2018.
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APÊNDICE 12 – Fotos das JURA’s, 2019.
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APÊNDICE 13 – Panfleto de divulgação e programação de algumas FSA’s, 2017,
2016.
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APÊNDICE 14 – Grupo de estudos do TaCAP, 2015.

Crédito: Priscilla Sodré
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APÊNDICE 15 – Questionário de entrevista aplicado aos assentados e assentadas.
1 – Nome; 2 – Gênero; 3 – Idade;
4 - Tempo que encontra-se no PDS;
5 - TaCAP – MST:
A) Quais as percepções iniciais sobre a atuação do TaCAP? Quais as percepções atuais?
Ainda somos vistos como TaCAP?
B) Com a chegada da universidade houve alguma efetiva evolução nos
processos/trabalhos propostos ao/pelo MST?
C) quais são os fatores que mais dificultam ou influenciam nas relações sociais
cotidianas dxs assentadxs entre si? E entre os parceiros? A "fofoca" teria espaço
relevante nesse contexto?
6 - Entrevista Criação PDS Osvaldo de Oliveira:
A) como foi a organização para a criação do PDS Osvaldo? Quais foram as principais
dificuldades e facilidades?
B) o que são os "parceiros"? Quem eram os parceiros nessa criação? Ao seu ver, o que
os parceiros esperam do MST?
C) Facilidades e dificuldades encontradas desde a criação e consolidação do Osvaldo
em relação com o INCRA;
D) E frente a prefeitura de Macaé (secretarias).
7 - Visão do assentado quanto o movimento
A) O que eles esperam do MST?
B) O que acharam, na opinião de vocês, sobre a entrada de novos integrantes no
Osvaldo? O que acham da obrigação da unidade de produção vir no nome das
mulheres? O que aconteceu em seu caso especificamente?
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APÊNDICE 16 – Manifesto do TaCAP.
MANIFESTO
TaCAP – Tamoios Coletivo de Assessoria Popular
Vivemos um tempo de inúmeros desafios. Já dizia o poeta: “As leis não bastam, os lírios não nascem das leis”.
Há tempos, já não basta apenas a legalidade que oprime os mais fracos. A justiça míope, cuja espada sempre
golpeia ferozmente um lado. Não nos bastam também, como diria Warat, os afetos sem desejo, ações sem
utopia, e os discursos ocos de coragem. Não nos bastam convicções de verdade sem a arte, nem os
moralismos sem autocrítica.
Na Universidade, já não bastam saberes estanques, reproduzidos sem compromisso coletivo e sem sabor. Já é
tempo de romper com uma erudição que não dialoga, a informação travestida de conhecimento, o ensino
visto como mera transmissão instrumental, um conhecimento, como diz Paulo Freire, baseado em uma
concepção bancária de educação. Precisamos construir uma excelência universitária que seja capaz de
aproveitar e ir além das contribuições que a nossa tradição legou: a crítica metodológica da ciência, a
experiência estética da arte, a ação comprometida da política, bem como o diálogo com os saberes da
experiência, da comunidade.
Mas não basta constatar tudo isso. Sem o intuito, nem a ilusão de soluções perfeitas, planos infalíveis e
rápidos, ou os melhores caminhos, manifestamos publicamente nossa compreensão e atuação diante dos
desafios do nosso tempo e da Universidade. A partir das experiências e saberes acumulados pelas Assessorias
Jurídicas Populares brasileiras, decidimos fundar o TaCAP – Tamoios Coletivo de Assessoria Jurídica Popular.
Com a mística de resistência e luta dos índios Tamoios contra opressão, fundamos, na Universidade Federal
Fluminense, um Coletivo de atuação baseada na transdisciplinaridade. Os Tamoios são compostos por alunos e
professores de todos os cursos da UFF e membros comunidade, os quais, de forma criativa e articulada,
fomentarão ações baseadas nas dimensões estéticas da arte, nos saberes formais e da experiência cotidiana,
nas lutas e nos olhares produzidos pelas demandas populares.
Os Tamoios, como um Coletivo de Assessoria Popular universitária, nascem não só sob o signo da resistência,
da crítica pela crítica, mas com os princípios fundamentais de não separar o pensamento da ação, a ação do
compromisso, a diversão do rigor. Partindo desses princípios, os Tamoios atuarão na universidade e nos
espaços comunitários como indutores, produtores, parceiros de reflexões e ações que se materializam nos
campos da pesquisa e da extensão. Portanto, o sentido de seu nascimento são esses princípios, sua existência
só se justifica a partir da implementação dessa mística, dessa diferença e desses desafios.
Somos uma tribo sem cacique. Nosso compromisso fundador, inspirado no movimento nacional de Assessorias
Jurídicas Populares, é também exercitar, em nossa simbologia, comunicação, atuação e estrutura, os princípios
que nos distinguem de coletivos conservadores e que não enfrentam, no seu agir cotidiano, os desafios de
nosso tempo. Não se trata de ser melhor, pois não nos interessa o embate metafísico de verdades. O que nos
move é produzir a diferença no cotidiano, assumindo os riscos e as responsabilidades que essa tarefa impõe.
Não precisamos mais de mapas. Precisamos, sim, construir caminhos, imperfeitos e diferentes, mas juntos.
Não há um ponto de chegada, pois também já se disse que caminhar se aprende caminhando.
Nesta data, “estão aqui os mortos de sempre, morrendo de novo, mas agora pra viver.”
Niterói, 29 de maio de 2014.
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O que? Coletivo formado por alunos e professores da UFF e por membros da comunidade que visam a um
planejamento conjunto para demandas populares, unindo pesquisa, extensão e participação comunitária.
Quando e Onde? Com reuniões ordinárias às quartas-feiras compondo nosso calendário base, o TaCAP usa
como base, provisoriamente, as salas da Faculdade de Direito e Segurança Pública.
Como participar? Participando. Tragam suas ideias e forças para somarem com as nossas no desenvolvimento
e execução dos projetos.
Para mais informações, acessem nossa página www.facebook.com/AssessoriaPopularUFF

Niterói, 29 de maio de 2014.

APÊNDICE 17 – Cartilha de Direito Ambiental.
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Universidade Federal Fluminense
2016

CARTILHA DE DIREITO AMBIENTAL
(Lei 12.651/12 e Decreto n° 24643/34)

Tamoios Coletivo de Assessoria Popular - TaCAP
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O Projeto de Desenvolvimento Sustentável, ou PDS, é uma das modalidades de
criação e reconhecimento de assentamentos de reforma agrária feitos pelo INCRA
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). A modalidade de PDS é feita
através de Projetos de Assentamento estabelecidos para o desenvolvimento de
atividades ambientalmente diferenciadas e dirigido para populações tradicionais
(ribeirinhos, comunidades extrativistas, etc.) É de responsabilidade da União, através do
INCRA, a obtenção da terra, criação do Projeto e seleção dos beneficiários, também é
de competência dessa a infraestrutura básica (estradas de acesso, água e energia
elétrica). O subsídio de recursos de crédito ao Apoio a Instalação e de crédito de
produção, a partir do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF A e C), cujo público-alvo são agricultores assentados pelo Programa
Nacional de Reforma Agrária e reassentados em função da construção de barragens,
responsabilidade do Governo Federal. No modelo de PDS não há a individualização de
parcelas (Titulação coletiva – fração ideal) e a titulação de responsabilidade da União.
Segundo a Norma de Execução DT/INCRA nº 69/2008: “Dispõe sobre o processo de
criação e reconhecimento de projetos de assentamento de reforma Agrária”.
O Diretor de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de Assentamento - DT, do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 117, inciso III do Regimento Interno da Autarquia, aprovado
pela Portaria MDA/nº 69, de 19 de outubro de 2006, com fundamento no art. 4º
Instrução Normativa INCRA nº 15, de 30 de março de 2004, resolve:
PORTARIAS DE CRIAÇÃO E DE RECONHECIMENTO DE PROJETOS Art. 5º As
portarias para a criação e o reconhecimento de projetos de assentamento em áreas de
reforma agrária serão redigidas conforme os modelos constantes dos anexos I a IX desta
Norma de Execução, para serem utilizados, nos seguintes casos específicos: VII - Em
áreas para criação do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) - Portaria
INCRA/P/nº 477/1999, regulamentada pela Portaria INCRA/P/nº 1.032/2000;
É requerido através do Modelo de Portaria em Áreas havidas por Herança Jacente
(Áreas Repassadas para a União por ocasião de inexistência de herdeiros).
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

•

O que são APP's (Áreas de Preservação Permanente)?

As Áreas de Preservação Permanente são áreas protegidas, cobertas ou não por
vegetação nativa. (Art 3°, inciso III da Lei 12.651/12).
•

Quais as finalidade das APP's?

As APP’s têm função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (Art 3°, inciso III da
Lei 12.651/12).
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Topo de morro
O que é morro?
Para que uma elevação seja considerada “morro” é preciso ter altura mínima de 100
metros e inclinação média mínima de 25º. (art 4, IX, Lei 12.651/12).
Topo de morro: O terço superior do morro é considerado Área de Preservação
Permanente.
Quais os morros encontrados no PDS Osvaldo de Oliveira?
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Encostas
São consideradas APPs as encostas ou parte destas com declividade superior a 45°,
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive. (Art 4º, V, Lei
12.651/12).

Áreas de altitude superior a 1.800 m
São consideradas APPs as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros,
qualquer que seja a vegetação. (art 4º, X, Lei 12.651/12).
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Faixas Marginais de curso d’água
(art. 4° ss, Código Florestal)
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente,
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima
de:
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
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d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a
600 (seiscentos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima
de:
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20
(vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença
ambiental do empreendimento;
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que
seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;
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VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

Das Áreas Consolidadas em Áreas de Preservação Permanente
Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a
continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em
áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008.
(CONCEITO: Nas áreas rurais consolidadas até 22-7-2008 em APP apenas podem
ser continuadas as atividades, não se permite o início de outras, mas apenas e tão
somente que sejam mantidas as mesmas atividades desenvolvidas anteriormente, desde
que sejam agrossilvipastoris; de ecoturismo; e turismo rural)
§ 1o Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que possuam
áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água
naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 (cinco)
metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do
curso d´água.
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§ 2o Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até 2
(dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das
respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, contados da borda da calha do leito
regular, independentemente da largura do curso d´água.
§ 3o Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de até 4
(quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das
respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, contados da borda da calha do leito
regular, independentemente da largura do curso d’água.
§ 4o Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais que
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos
d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:
I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos
fiscais. (texto dado pelo art. 61-A, § 6°, IV, da mesma Lei)
II - nos demais casos, conforme determinação do PRA, observado o mínimo de 20
(vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito regular.
Art. 61-B. Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de
2008,

detinham

até

10

(dez)

módulos

fiscais

e

desenvolviam

atividades

agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente é
garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta Lei, somadas todas as
Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará:
I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de
até 2 (dois) módulos fiscais;
II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com área
superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais;
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§ 5o Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação
Permanente no entorno de nascentes e olhos d’água perenes, será admitida a
manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo
obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) metros.
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Intervenção nas APP’s
Possibilidade de intervenção nas APP's:
Nas APP's só podem ter possíveis intervenções de baixo impacto ambiental por
interesse social e/ou utilidade pública. (Art 8º, caput, Lei 12.651/12).
São consideradas atitudes de “interesse social” e de “baixo impacto” (art 3º, IX, a, b, e;
art 3º, X, a, b, e, f, g, h, i, j, k, Lei 12.651/12)
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais
como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de
invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;
b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou
posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não
descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental
da área;
c) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e
essenciais da atividade;
d) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando
necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para
a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo
agroflorestal sustentável;
e) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e
efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água,
quando couber;
f) construção

de

moradia

de

agricultores

familiares,

remanescentes

de

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em
áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos
moradores;
g) construção e manutenção de cercas na propriedade;
h) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos
previstos na legislação aplicável;
i)

coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de
mudas, como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de
acesso a recursos genéticos;
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j) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros
produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem
prejudique a função ambiental da área;
k) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar,
incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não
descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função
ambiental da área;
l)

outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo
impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente CONAMA ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente;

Áreas de uso restrito
a) Áreas de uso restrito são aquelas que sofrem restrições, mas que não são consideradas
Áreas de Preservação Permanente.
•

Áreas com declividade entre 25° e 45°: serão permitidos o manejo florestal
sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, bem como a
manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das
atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de
novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. (art
11, Lei 12.651/12)
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Reserva Legal
Com as exagerada devastação da floresta Amazônica no final da década de 90 e início
de 2000 (em 1996 foram desmatados 29000 km² da Amazônia Legal, fontes do ISA, em
2013 foram 5000 km²), o Presidente Fernando Henrique Carvalho se viu forçado pelos
movimentos ambientalistas e de defesa da terra a criar novas medidas de proteção, foi
então que por meio de medida provisória estendeu o tamanho da reserva legal da
Amazônia de 50% das propriedades rurais para 80%. Reserva Legal é uma área de
imóvel em que o proprietário deve, obrigatoriamente, manter parte da vegetação nativa,
a fim de preservar processos ecológicos essenciais à manutenção de sua propriedade
rural. A ideia é manter o mínimo de vegetação nativa por estado, região e bacia
hidrográfica em função dos serviços ambientais que essa floresta presta pra sociedade,
saúde ambienta etc.
A Reserva Legal representa uma parcela percentual da propriedade que deve ser
mantida com vegetação nativa, sendo restrita a utilização. Tem como função assegurar o
uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade e o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa (art 3º, III, Lei
12.651/12). A quantidade de área que deve ser destinada à Reserva Legal varia de
acordo com a localização geográfica do imóvel rural e o bioma nele existente.
•

A área de Reserva Legal a ser mantida no PDS Osvaldo de Oliveira é de 20%.
(art 12, II, Lei 12.651/12).

Pode haver inclusão das APPs no cálculo do percentual obrigatório da Reserva
Legal?
Poderá admitir a inclusão das APP’s no cálculo do percentual da Reversa Legal, se (art
15, I, II e III, Lei 12.651/12):
a) o benefício não implicar a conversão de novas áreas para o uso alternativo do
solo;
b) a área a ser computada estiver conservada ou em processo de recuperação,
conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do Sisnama;
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c) o proprietário ou possuidor tiver requerido inclusão do imóvel no Cadastro
Ambiental

Rural

-

CAR,

nos

termos

da

Lei

12.651/12.

Diferença entre Reserva Legal e APP:
APP

Reserva Legal

Áreas nativas que são obrigatoriamente Constitui em uma área onde é possível
preservadas de toda e qualquer ação realizar exploração econômica e rural de
humana.

forma sustentável.

A preservação das APPs garante ao Devem preservar parte da vegetação
homem a segurança de viver em sociedade natural

por

determinação

da

Lei

sem ameaças causadas pela exploração de 12.651/2012. (20% para o PDS)
recursos naturais, como deslizamentos,
enchentes, migração de espécies animais
para centros urbanos e desequilíbrio
climático.
São áreas intocáveis e só é possivel São áreas em que é possível utilizar os
intervenção para fins de preservação, espaços rurais e exploração dos recursos
reflorestamento, estudos e levantamento desde que de forma sustentável e dentro
dos recursos naturais e das espécies da lei ambiental.
nativas.
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CÓDIGO DE ÁGUAS
Decreto n° 24643/34
Art. 1º As águas públicas podem ser de uso comum ou dominicais.
Art. 2º São águas públicas de uso comum:
a) os mares territoriais, nos mesmos incluídos os golfos, bahias, enseadas e portos;
b) as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis;
c) as correntes de que se façam estas águas;
d) as fontes e reservatórios públicos;
e) as nascentes quando forem de tal modo consideráveis que, por si só, constituam
o "caput fluminis";
f) os braços de quaisquer correntes públicas, desde que os mesmos influam na
navegabilidade ou flutuabilidade.
Art. 3º A perenidade das águas é condição essencial para que elas se possam considerar
públicas, nos termos do artigo precedente.
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Art. 6º São públicas dominicais todas as águas situadas em terrenos que também o
sejam, quando as mesmas não forem do domínio público de uso comum, ou não forem
comuns.
ÁGUAS COMUNS
Art. 7º São comuns as correntes não navegáveis ou flutuáveis e de que essas não se
façam.
ÁGUAS PARTICULARES
Art. 8º São particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também
o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos,
as águas públicas ou as águas comuns.
ÁLVEO E MARGENS
Art. 9º Álveo é a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e
ordinariamente enxuto.
Art. 10. O álveo será público de uso comum, ou dominical, conforme a propriedade das
respectivas águas; e será particular no caso das águas comuns ou das águas particulares.
Art. 11. São públicos dominicais, se não estiverem destinados ao uso comum, ou por
algum título legítimo não pertencerem ao domínio particular;
§ 2º Será tolerado o uso desses terrenos pelos ribeirinhos, principalmente os
pequenos proprietários, que os cultivem, sempre que o mesmo não colidir por qualquer
forma com o interesse público.
DESAPROPRIAÇÃO
Art. 32. As águas públicas de uso comum ou patrimoniais, dos Estados ou dos
Municípios, bem como as águas comuns e as particulares, e respectivos álveos e
margens, podem ser desapropriadas por necessidade ou por utilidade pública:
a) todas elas pela União;
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b) as dos Municípios e as particulares, pelos Estados;
c) as particulares, pelos Municípios.
Art. 33. A desapropriação só se poderá dar na hipótese de algum serviço público
classificado pela legislação vigente ou por este Código.
APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS
Águas comuns de todos
Art. 34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente de águas, para as
primeiras necessidades da vida, se houver caminho público que a torne acessível.
Art. 35. Se não houver este caminho, os proprietários marginais não podem impedir que
os seus vizinhos se aproveitem das mesmas para aquele fim, contanto que sejam
indenizados do prejuízo que sofrerem com o trânsito pelos seus prédios.
DESOBSTRUÇÃO
Art. 53. Os utentes das águas públicas de uso comum ou os proprietários marginais são
obrigados a se abster de fatos que prejudiquem ou embaracem o regime e o curso das
águas, e a navegação ou flutuação exceto se para tais fatos forem especialmente
autorizados por alguma concessão.
Parágrafo único. Pela infração do disposto neste artigo, os contraventores, além das
multas estabelecidas nos regulamentos administrativos, são obrigados a remover os
obstáculos produzidos. Na sua falta, a remoção será feita a custa dos mesmos pela
administração pública.
Art. 54. Os proprietários marginais de águas públicas são obrigados a remover os
obstáculos que tenham origem nos seus prédios e sejam nocivos aos fins indicados no
artigo precedente.
Parágrafo único. Se, intimados, os proprietários marginais não cumprirem a
obrigação que lhes é imposta pelo presente artigo, de igual forma serão passíveis das
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multas estabelecidas pelos regulamentos administrativos, e a custa dos mesmos, a
administração pública fará a remoção dos obstáculos.
Art. 55. Se o obstáculo não tiver origem nos prédios marginais, sendo devido a
acidentes ou a ação natural das águas, havendo dono, será este obrigado a removê-lo,
nos mesmos termos do artigo anterior: se não houver dono conhecido, removê-lo a
administração, a custa própria, a ela pertencendo qualquer produto do mesmo
proveniente.
Art. 56. Os utentes ou proprietários marginais, afora as multas, serão compelidos a
indenizar o dano que causarem, pela inobservância do que fica exposto nos artigos
anteriores.
Art. 57. Na apreciação desses fatos, desses obstáculos, para as respectivas sanções, se
deve ter em conta os usos locais, a efetividade do embaraço ou prejuízo, principalmente
com referência as águas terrestres, de modo que sobre os utentes ou proprietários
marginais, pela vastidão do país, nas zonas de população escassa, de pequeno
movimento, não venham a pesar ônus excessivos e sem real vantagem para o interesse
público.
DESOBSTRUÇÃO E DEFESA DO USO COMUM
Art. 84. Os proprietários marginais das correntes são obrigados a se abster de fatos que
possam embaraçar o livre curso das águas, e a remover os obstáculos a este livre curso,
quando eles tiverem origem nos seus prédios, de modo a evitar prejuízo de terceiros,
que não for proveniente de legítima aplicação das águas.
Parágrafo único. O serviço de remoção do obstáculo será feito à custa do
proprietário a quem ela incumba, quando este não queira fazê-lo, respondendo ainda o
proprietário pelas perdas e danos que causar, bem como pelas multas que lhe forem
impostas nos regulamentos administrativos.
Art. 85. Se o obstáculo ao livre curso das águas não resultar de fato do proprietário e
não tiver origem no prédio, mas for devido a acidentes ou a ação do próprio curso de
água, será removido pelos proprietários de todos os prédios prejudicados, e, quando
nenhum o seja, pelos proprietários dos prédios fronteiros onde tal obstáculo existir.
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Art. 86. Para ser efetuada a remoção de que tratam os artigos antecedentes, o dono do
prédio em que estiver o obstáculo é obrigado a consentir que os proprietários
interessados entrem em seu prédio, respondendo estes pelos prejuízos que lhes
causarem.
Art. 87. Os proprietários marginais são obrigados a defender os seus prédios, de modo a
evitar prejuízo para o regime e curso das águas e danos para terceiros.
NASCENTES
Art. 89. Consideram-se "nascentes" para os efeitos deste Código, as águas que surgem
naturalmente ou por indústria humana, e correm dentro de um só prédio particular, e
ainda que o transponham, quando elas não tenham sido abandonadas pelo proprietário
do mesmo.
Art. 90. O dono do prédio onde houver alguma nascente, satisfeitas as necessidades de
seu consumo, não pode impedir o curso natural das águas pelos prédios inferiores.
Art. 91. Se uma nascente emerge em um fosso que divide dois prédios, pertence a
ambos.
Art. 92. Mediante indenização, os donos dos prédios inferiores, de acordo com as
normas da servidão legal de escoamento, são obrigados a receber as águas das nascentes
artificiais.
Parágrafo único. Nessa indenização, porém, será considerado o valor de qualquer
benefício que os mesmos prédios possam auferir de tais águas.
Art. 94. O proprietário de um nascente não pode desviar-lhe o curso quando da mesma
se abasteça uma população.
Art. 95. A nascente de uma água será determinada pelo ponto em que ela começa a
correr sobre o solo e não pela veia subterrânea que a alimenta.
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

92

Art. 96. O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias,
etc., das águas que existam debaixo da superfície de seu prédio contanto que não
prejudique aproveitamentos existentes nem derive ou desvie de seu curso natural águas
públicas dominicais, públicas de uso comum ou particulares.
Parágrafo único. Se o aproveitamento das águas subterrâneas de que trata este
artigo prejudicar ou diminuir as águas públicas dominicais ou públicas de uso comum
ou particulares, a administração competente poderá suspender as ditas obras e
aproveitamentos.
Art. 97. Não poderá o dono do prédio abrir poço junto ao prédio do vizinho, sem
guardar as distâncias necessárias ou tomar as precisas precauções para que ele não sofra
prejuízo.
Art. 98. São expressamente proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para o
uso ordinário a água do poço ou nascente alheia, a elas preexistentes.
Art. 99. Todo aquele que violar as disposições dos artigos antecedentes, é obrigado a
demolir as construções feitas, respondendo por perdas e danos.
Art. 100. As correntes que desaparecerem momentaneamente do solo, formando um
curso subterrâneo, para reaparecer mais longe, não perdem o caráter de coisa pública de
uso comum, quando já o eram na sua origem.
Art. 101. Depende de concessão administrativa a abertura de poços em terrenos do
domínio público.
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ÁGUAS NOCIVAS
Art. 109. A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com
prejuízo de terceiros.
Art. 110. Os trabalhos para a salubridade das águas serão executados á custa dos
infratores, que, além da responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas
e danos que causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos regulamentos
administrativo.
Art. 111. Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e
mediante expressa autorização administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os
agricultores ou industriais deverão providenciar para que as se purifiquem, por qualquer
processo, ou sigam o seu esgoto natural.
Art. 112. Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os Estados, os
Municípios, as corporações ou os particulares que pelo favor concedido no caso do
artigo antecedente, forem lesados.
Art. 113. Os terrenos pantanosos, quando, declarados a sua insalubridade, não forem
dessecados pelos seus proprietários, se-lo-ão pela administração, conforme a maior ou
menor relevância do caso.
Art. 114. Esta poderá realizar os trabalhos por si ou por concessionários.
Art. 115. Ao proprietário assiste a obrigação de indenizar os trabalhos feitos, pelo
pagamento de uma taxa de melhoria sobre o acréscimo do valor dos terrenos saneados,
ou por outra forma que for determinada pela administração pública.
Art. 116. Se o proprietário não entrar em acordo para a realização dos trabalhos nos
termos dos dois artigos anteriores, dar-se-á a desapropriação, indenizado o mesmo na
correspondência do valor atual do terreno, e não do que este venha a adquirir por efeito
de tais trabalhos.

94

CÓDIGO FLORESTAL
Lei n° 12.727/12
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
X - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
(CONCEITO: Atividades eventuais são aquelas que não são habituais, que não
acontecem de forma repetida e reiterada. Baixo impacto ambiental importa reconhecer
que, no caso concreto, não altera significativamente as propriedades biológicas do meio
ambiente.)
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando
necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a
obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo
agroflorestal sustentável;
(CONCEITO: São vias que possibilitam o acesso ao interior de uma área - baixo
impacto -, ainda que eventualmente para tanto se tenha de ingressar em área alheia atividade eventual).
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b) implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e
efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando
couber;
(CONCEITO: Englobam todo o necessário para a realização não apenas das
obras, como também de sua manutenção, e podem ser para a captação e translado de
água ou de efluentes, tendo a exigência, com relação a este último. de prévio
tratamento.)
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
(CONCEITO: Barco é pequena embarcação. Assim, busca-se incentivar a
construção de rampas para pequenas embarcações bem como ancoradouros nas margens
de cursos d' água ou lagos, desde que não representem elevado prejuízo ambiental.)
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de
comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas
rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;
(CONCEITO Aqui a intenção do legislador é incentivar a construção de moradia a
determinados grupos que necessitariam de proteção especial. O pressuposto é que
inexista serviço de abastecimento de água, ou seja, o acesso a água acontece por esforço
das próprias pessoas que dela se utilizam.)
XVII - nascente: afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade
e dá início a um curso d’água;
(CONCEITO É denominada de leito maior a largura máxima de um curso de água
(leito de enchente), leito menor é a largura mlnima (leito de estiagem). A largura média
do leito de um curso de água é denominada leito médio. Leito regular é o sulco por onde
um curso de água, de forma constante durante o ano, segue do ponto mais alto para o
mais baixo do relevo.)
XVIII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que
intermitente;

96

XIX - leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso
d’água durante o ano;
XXI - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos
d’água sujeitas a enchentes e inundações periódicas;
XXII - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação
adjacente a cursos d’água que permite o escoamento da enchente;
XXV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma
periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação
adaptadas à inundação;

DO

PROGRAMA

DE

APOIO

E

INCENTIVO

À

PRESERVAÇÃO

E

RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Art. 41. É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do
cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do
meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a
produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como
forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável, observados
sempre os critérios de progressividade, abrangendo as seguintes categorias e linhas de
ação:
(CONCEITO Além do que já consta na legislação, pode o Poder Executivo
federal instituir: a) programas de apoio e incentivo à preservação ambiental; b)
programa de incentivo a novas tecnologias e práticas de atividades ecologicamente
sustentáveis. É pressuposto que essas ações importem num avanço constante da
proteção ambiental, ou seja, deve ser progressiva a defesa do meio ambiente.)
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente:
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(CONCEITO Para implementar programas que efetivamente colaborem para
conservar e melhorar os ecossistemas, pode o Chefe do Executivo, por meio de
programas específicos, efetuar o pagamento de valores ou incentivar a prática de
serviços ambientais. O rol a seguir é meramente exemplificativo.)
d) a conservação das águas e dos serviços hídricos;
e) a regulação do clima;
II - compensação pelas medidas de conservação ambiental necessárias para o
cumprimento dos objetivos desta Lei, utilizando-se dos seguintes instrumentos, dentre
outros:
d) destinação de parte dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água,
na forma da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, para a manutenção, recuperação ou
recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito
na bacia de geração da receita;
f) isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tais como: fios
de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água, trado de perfuração de solo, dentre
outros utilizados para os processos de recuperação e manutenção das Áreas de
Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito;
(CONCEITO: Insumos e equipamentos modernos importam não apenas na
melhoria da qualidade de vida das pessoas que trabalham na terra, como também
degradam menos o ambiente. Incentivar a aquisição de produtos e bens modernos, por
meio de isenção de tributos, agora é prática a ser incentivada.)
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QUAIS SÃO OS USOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE ÁGUAS E
RUCURSOS HIDRÍCOS?
A água é considerada um bem de domínio público e um recurso natural limitado,
dotado de valor econômico. O instrumento legal prevê, ainda, que a gestão dos recursos
hídricos deve proporcionar os usos múltiplos das águas, de forma descentralizada e
participativa, contando com a participação do Poder Público, dos usuários e das
comunidades.
É permitido pela legislação utilizar a água para uso doméstico, saneamento
básico, uso industrial, uso agrícola, navegação, pesca e lazer, geração de energia.
a) Uso doméstico: Segundo o Ministério da Saúde, para que a água seja potável e
adequada ao consumo humano, deve apresentar características microbiológicas, físicas,
químicas e radioativas que atendam a um padrão de potabilidade estabelecido. Por isso,
antes de chegar às torneiras das casas, a água passa por estações de tratamento, onde são
realizados processos de desinfecção para garantir seu consumo sem riscos à saúde.
b) Saneamento Básico: Um grave problema para a qualidade da água é a descarga, sem
nenhum tratamento, de esgoto domiciliar em rios e represas que abastecem as cidades e
irrigam as plantações.
No Brasil, segundo o Ministério das Cidades, cerca de 60 milhões de brasileiros
(9,6 milhões de domicílios urbanos) não são atendidos pela rede de coleta de esgoto e,
destes, aproximadamente 15 milhões (3,4 milhões de domicílios) não têm acesso à água
encanada. Ainda mais alarmante é a informação de que, quando coletado, apenas 25%
do esgoto é tratado, sendo o restante despejado “in natura”, ou seja, sem nenhum tipo de
tratamento, nos rios ou no mar. Como resultado dos baixos índices de tratamento, 65%
das internações hospitalares no País são devidos às doenças transmitidas pela água,
como

por

exemplo

disenteria,

hepatite,

meningite,

ascaridíase,

tracoma,

esquistossomose e outras. Quanto mais poluída estiver a água, maior quantidade de
produtos químicos será necessária para torná-la potável para consumo.
O esgoto, assim como os detergentes, contém nutrientes como o fósforo, que em
excesso provocam eutrofização dos corpos d’água e consequente proliferação de algas,
que pode provocar mau cheiro e gosto ruim na água, mesmo após o tratamento. A
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solução para o problema é a diminuição da quantidade de nutrientes despejada nos rios,
por meio do tratamento do esgoto.
c) Uso industrial: As indústrias respondem por cerca de 22% do consumo total de água,
utilizando grandes quantidades de água limpa. O uso nos processos industriais vai desde
a incorporação da água nos produtos até a lavagem de materiais, equipamentos e
instalações, a utilização em sistemas de refrigeração e geração de vapor. Dependendo do
ramo industrial e da tecnologia adotada, a água resultante dos processos industriais
(efluentes industriais) pode carregar resíduos tóxicos, como metais pesados e restos de
materiais em decomposição. Estima-se que a cada ano acumulem-se nas águas de 300
mil a 500 mil toneladas de dejetos provenientes das indústrias.
d) Uso agrícola: As chuvas nem sempre são suficientes para suprir a umidade necessária
para a produção agrícola. A alternativa para os produtores é a irrigação, uma atividade
que consome mais de dois terços da água doce utilizada no planeta. Além do alto
consumo, não raro provocado pelo mau aproveitamento, que leva ao desperdício, a
agricultura também afeta drasticamente a qualidade dos solos e dos recursos hídricos.
Os agrotóxicos e fertilizantes empregados na agricultura podem ser carregados para os
corpos d’água, causando a contaminação, tanto da água superficial, quanto subterrânea.
d) Navegação: Hidrovia interior ou via navegável interior são denominações comuns
para os rios, lagos ou lagoas navegáveis. As hidrovias são balizadas e sinalizadas de
modo a oferecer boas condições de segurança às embarcações, suas cargas e passageiros
ou tripulantes e dispõem de cartas de navegação.
e) Pesca e lazer: A pesca e o lazer devem ser assegurados pela proteção ambiental dos
cursos d’água, represas e mares, por meio do combate às fontes poluidoras. Mas essas
atividades, que precisam de água com qualidade, também acabam por prejudicá-la. A
pesca predatória, a limpeza dos peixes à beira dos rios e o lixo colocam em risco a
segurança ambiental dos corpos d’água. Em ambos os casos, a solução está na
conscientização e na Educação Ambiental das populações e no combate a atividades
pesqueiras ilícitas.
f) Geração de energia: A energia hidráulica, que provém da água em movimento,
fornece cerca de 19% da energia mundial. No Brasil foram construídas grandes usinas,
como as de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho.
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QUAIS SÃO AS AÇÕES VOLTADAS PARA A REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO E
PARA O CONTROLE DA POLUIÇÃO DA ÁGUA?
a) Para reduzir o desperdício de água:
• diminuir o desperdício de água na produção agrícola e industrial, a partir do controle
dos volumes de água utilizados nos processos industriais, da introdução de técnicas de
reuso de água e da utilização de equipamentos e métodos de irrigação poupadores de
água;
• reduzir o consumo doméstico de água a partir da incorporação do conceito de
consumo sustentável de água no nosso dia-a dia. Para tanto, é necessário que cada um
de nós promova mudanças de hábitos (bastante arraigados e bastante conhecidos por
todos), envolvendo, por exemplo, o tempo necessário para tomar banho, o costume de
escovar os dentes com a torneira aberta, o uso de mangueira para lavar casas e carros
etc..
• reduzir o desperdício de água tratada nos sistemas de abastecimento de água,
recuperando os sistemas antigos e introduzindo medidas de manejo que tornem os
sistemas mais eficientes;
b) Para reduzir a poluição decorrente das atividades agrícolas:
• reduzir o uso de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura;
• implantar medidas de controle de erosão de solos e de redução dos processos de
assoreamento de corpos de água, tanto em nível urbano como rural.
c) Para reduzir a poluição das águas:
• apoiar iniciativas que visem a implantação de sistemas de tratamento de esgotos, como
forma de reduzir a contaminação da água;
• exigir que o município faça o tratamento adequado dos resíduos. Propor, por exemplo,
a instalação de sistemas de coleta seletiva e reciclagem de resíduos sólidos; aterros
sanitários, estações de recebimento de produtos tóxicos agrícolas e domiciliares, tais
como restos de tinta, solventes, petróleo, embalagem de agrotóxicos, entre outros;
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• organizar-se. Os consumidores organizados podem pressionar as empresas para que
produzam detergentes, produtos de limpeza, embalagens etc. que causem menores
impactos ambientais.
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