QUESTÃO 1 –
a) A figura denuncia um dos mais graves conflitos socioambientais existentes no Brasil contemporâneo. Cite três
características desse conflito.

Fonte: Disponível em: < http://www.axa.org.br/tag/bancada-ruralista/>. Acesso em: 18 ago. 2016.

Este conflito socioambiental existe devido à expansão das atividades do agronegócio sobre os
territórios indígenas e dos demais povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas regiões
Centro-Oeste e Norte do Brasil. Características do conflito:
1.
Instalação de grandes propriedades para plantio de monoculturas mecanizadas com
amplo uso de venenos e fertilizantes agrícolas, sistemas de irrigação e trabalho assalariado.
2.
Dentre os plantios sobressaem-se a soja, o eucalipto, o milho, a cana-de-açúcar,
algodão, dentre outros que são estranhos às culturas locais.
3.
Desmatamento, sobretudo das áreas do Cerrado e da Amazônia e perda dos territórios
tradicionais de coleta de gêneros silvestres, de pesca, de criação de animais e de caça.
4.
Envenenamento dos solos, dos cursos de água e lençóis freáticos e consequente
intoxicação do abastecimento de água às populações residentes.
5.
Perda da sociobiodiversidade, da biodiversidade, dos sistemas agrícolas tradicionais.
6.
Violência e desterritorialização das populações indígenas e demais habitantes da área
de expansão e consequente êxodo dessa população para as cidades.
7.
Diminuição da infiltração da água no solo e consequente diminuição dos lençóis
freáticos que finda por causar problemas de abastecimento às populações locais.
8.
Os principais problemas trazidos pelo agronegócio são o uso de agrotóxicos, a
conversão de florestas para desmatamento, e avanços sobre área de reserva legal
9.
Exploração da força de trabalho em condições análogas à escravidão.
10.
Pouca repercussão na mídia.
11.
Êxodo rural da população camponesa.
12.
Negligência do governo na mediação dos conflitos e na fiscalização nos processos de
apropriação fundiária.

b) O mapa evidencia os conflitos por terra no Brasil em 2015. Analise a distribuição regional dos conflitos mapeados.

Fonte: Revista Conflitos no Campo – Brasil 2015, CPT.

A região Norte concentrou o maior número de conflitos por terra no Brasil. Em seguida as regiões
Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e, por último, a região Sul. A ocorrência desta distribuição ocorre
devido a dois fatores fundamentais:
i) as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste são as que vivenciam a maior expansão das atividades
do agronegócio;
ii) a existência de camponeses posseiros, agricultores familiares e de povos e comunidades
tradicionais nestas regiões que historicamente ocupam estes territórios. O encontro dessas duas
formas distintas de ocupação do território gera os conflitos mapeados.
Nas regiões Sul e Sudeste, por outro lado, a consolidação do agronegócio é mais antiga e os
processos de expropriação territorial e conflitos em larga escala entre essas diferentes formas de
uso do território ocorreram, majoritariamente, em tempos históricos anteriores.

QUESTÃO 2 – “Desde 2009, ano em que a cidade foi escolhida para sediar os Jogos [Olímpicos], mais de 77 mil pessoas
perderam suas casas no Rio. São tantos casos que se tornou impossível nomear todas as comunidades neste mapa. (...)
Alguns casos de remoção e de resistência se tornaram símbolos dessa política. A favela Metrô Mangueira, por exemplo,
foi removida por estar a menos de 1 km do Maracanã, sendo que nunca foi apresentada oficialmente uma justificativa
para sua retirada. Ao lado do Parque Olímpico temos a Vila Autódromo, que foi reduzida de cerca de 600 casas para 20,
também apenas por estar ao lado de uma área de intensa valorização imobiliária. A construção da TransOeste, por sua
vez, levou a destruição completa da Vila Recreio II (235 famílias) e da Vila Harmonia (125 famílias), que sairiam, segundo
a prefeitura, por estarem exatamente no local por onde a via passaria. Hoje são terrenos vazios ao lado da TransOeste,
apenas aguardando a chegada de um novo empreendimento imobiliário”.
Disponível em < https://issuu.com/justicaglobal/docs/mapa-jogos-da-exclusa__o>.Acesso em 20 ago. 2016. (mapa adaptado).

a) Aponte um fenômeno urbano descrito no texto acima.

Gentrificação, segregação espacial, entre outros.

b) Explique as principais características deste fenômeno.

A gentrificação é entendida como um processo de reforma urbanista movido por interesses do
capital imobiliário (normalmente, como no caso das olimpíadas no Rio de Janeiro, aliado ao setor
público que promove reformas estruturais no espaço) e transformações nos perfis viários e de
edificações com impactos nos padrões culturais de um bairro, região ou cidade. Esse processo
envolve o deslocamento de grupos sociais de menor poder aquisitivo de áreas centrais ou com
potencial de valorização econômica em benefício de um grupo com maior poder aquisitivo.

c) O mapa mostra que muitas remoções ocorreram ao longo de algumas das principais vias de acesso às áreas
centrais na cidade, onde se concentra a maior parte delas. Mencione as implicações deste fato para a população
desalojada.

Primeiramente, destaca-se o constrangimento (social, psicológico e emocional) à população
atingida e a perda dos direitos de cidadania. Não obstante, observa-se que o deslocamento de
populações para as localidades mais ermas da cidade e distantes das vias de circulação onera o
seu custo de vida, considerando o aumento com o custeio de transportes para os principais centros
geradores de emprego e de oferta de serviços de uso coletivo.

