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Questão 1:
“Na VOLTA GRANDE DO XINGU, às margens do rio, habitam ribeirinhos e povos indígenas, dois dos
quais aldeados nas TERRAS INDÍGENAS PAQUIÇAMBA E ARARA DA VOLTA GRANDE DO
XINGU ou ARARADO MAIA. A redução dos níveis de águas no trecho acarretará impactos de toda a
ordem biológicos, sociais, culturais, etc. Esse fato é reconhecido no EIA:
Este diagnóstico contém elementos que permitem afirmar que o enchimento do reservatório do AHE Belo
Monte, caso a usina seja construída, vai interferir de maneira drástica nas condições de vida da população
indígena moradora em Altamira, deixando-a permanentemente em situação de enchente e da população da
Volta Grande, deixando-a permanentemente em situação de estiagem. Esta situação será agravada,
principalmente na cidade de Altamira, pelo afluxo esperado de quase 100.000 pessoas atraídas pelas obras.1
A Volta Grande do Xingu será a área do rio com maior perda de habitats de toda a área afetada. Considera-se
que os impactos para a fauna aquática serão mais graves nesta área do que na região do reservatório. A
mortalidade e a diminuição de espécies que são características dos pedrais é um dos impactos previstos nesta
área, como conseqüência da perda de vazão.2” (MPF, Ação Civil Pública Ambiental com pedido de Liminar,
17.08.2011, p. 3. Destaques do original.)

Considerando as referências aos danos ambientais e a proteção dos Direitos Humanos relativos aos povos
indígenas, utilize os textos para responder o seguinte:
1. Considerando as noções de justiça (sensibilidades jurídicas) dos povos indígenas, de que forma suas
dignidades poderão ser afetadas? Responder utilizando a argumentação de Geertz, Bohórquez
Monsalve e Aguirre Román.
2. Diante dos impactos ambientais e sociais de “grandes projetos”, por exemplo, a construção de
hidrelétricas, como se coloca a discussão de Ost sobre vínculos e os limites com a natureza?
3. Quais os argumentos apresentados por Beltrão e Oliveira que podem ser relevantes para a proteção
dos direitos indígenas?

Questão 2:
Ao tratar da “punição corporal” em estudo sobre a interpretação dos tratados regionais de direitos humanos,
KILLANDER ressalta: “A Convenção Européia, a Declaração Americana, a Convenção Americana e a
Carta Africana, todas proíbem o tratamento ou pena desumana ou degradante. Tal proibição é absoluta. No
entanto, definir o que constitui tratamento ou pena desumana ou degradante demanda, obviamente, certo
esforço interpretativo”. A partir dessa observação, responda, fundamentadamente, com base nos textos
indicados na bibliografia:
a) Considerando os objetivos dos tratados internacionais de direitos humanos, quais as abordagens
utilizadas pelos tribunais regionais em sua interpretação?
b) Que relação pode ser estabelecida entre a crítica feita por DWORKIN às teorias descritivas do
Direito e a análise da discricionariedade apresentada por FERRAJOLI e por STRECK?
c) Para FERRAJOLI, “graças ao princípio da legalidade, as normas se objetivam como fatos empíricos
separados do jurista e dos objetos de sua interpretação”. Que crítica pode ser dirigida a essa
concepção, a partir dos textos de DWORKIN e de STRECK?
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