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RESUMO: É de conhecimento geral que o Poder Público, dentre suas inúmeras 
atribuições, deve zelar pelo meio ambiente em sua acepção mais ampla, pois 
em última análise, nós, seres humanos, dele fazemos parte. Sendo assim, 
perfeitamente desejável que sejam criadas áreas de preservação ambiental com 
o fito de garantir o desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras 
gerações, desde que realizada consoante os ditames constitucionais, de modo 
a conjugar a preservação ambiental com a realidade fática da região. Isto posto, 
em 1988, por meio do Decreto 95.614, foi criada a Reserva Biológica do Gurupi 
no Estado do Maranhão, objetivando preservar parcela da Pré-Amazônia 
Maranhense. É bom lembrar que esta nova modalidade de unidade de 
conservação, insere-se na categoria de proteção integral, não permitindo 
presença humana e sua ocupação. Desta feita, referida reserva foi criada, mas 
até os dias atuais padece de implementação, posto que ainda não houve 
desapropriação, indenização (dos particulares que lá se encontravam antes da 
criação da reserva), demarcação, averbação e imissão na posse em favor da 
União, culminando em sérias questões jurídicas, políticas, ambientais e sociais. 
Acentuando ainda mais a problemática, os próprios institutos do governo, INCRA 
e ITERMA, após a criação da reserva, realizaram assentamentos de muitas 
famílias no interior da reserva, trazendo consigo toda estrutura necessária para 
acomodar essas pessoas (saúde, educação, energia, estradas, dentre outros). 
Estimasse que exista na área da reserva cerca de cem produtores rurais e mais 
de seiscentas famílias assentadas, que de lá provêem todo seu sustento e de 
sua família e que moravam e exerciam seus misteres rotineiramente até o ano 
de 2007, posto nunca ter havido implementação da reserva. Ocorre que, a partir 
de 2007, estas pessoas foram surpreendidas com uma intensa fiscalização 
governamental por meio do órgão responsável (ICMBio), com autuação de 
multas, instauração de ações judicias, decretação de embargos, apreensão de 
materiais e equipamentos, prisões, perseguição aos ocupantes da região, na 
maioria das vezes de forma truculenta, arbitrária, ilegal, sem planejamento, ética, 
respeito, a fim de que abandonem a área. Tais atuações impedem que estes 
povos tenham acesso aos direitos mais básicos, como saúde, educação, 
moradia, trabalho, dentre outros, tornando-os ainda mais vulneráveis, 
potencializando as desigualdades sociais e econômicas que já existem se 
comparadas a outras regiões no Brasil, além de violar gravemente o direito maior 
de toda pessoa humana, que é sua dignidade. Tudo isso assume uma escala 
ainda mais grave se considerarmos que as crianças e adolescentes moradoras 
desta região, que ainda encontram-se em processo de formação e 
desenvolvimento, sofrerão ainda mais com as consequências deste ingerência 



governamental, tornando-se imperioso a adoção de políticas públicas que 
solucionem a questão, de modo a reduzir as vulnerabilidades e assegurar a 
efetivação dos direitos humanos e fundamentais, conjugando a proteção 
ambiental com as necessidades mais intrínsecas ao ser humano. Para tanto, 
foram elaboradas pesquisas bibliográficas e jurisprudenciais, utilizando-se dos 
métodos indutivo, histórico e comparativo, por meio da literatura especializada 
nacional e estrangeira. 
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