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SIMPÓSIO ONLINE 113 

 
Simpósio: 

 
DIREITOS HUMANOS E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 

 
Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Andreza A. Franco Câmara 
Vinculação Institucional: Professora Adjunta na Universidade Federal Fluminense (UFF), no 
Instituto de Ciências da Sociedade - Macaé, no Departamento de Direito. Docente Permanente 
no Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 
Resumo Curricular: Doutora em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Professora Adjunta 
no Departamento de Direito de Macaé da mesma Universidade. Professora Permanente no 
Programa de Pós-Graduação em Prática em Desenvolvimento Sustentável da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro. Líder do Grupo de Pesquisa Observatório de Estudos e 
Pesquisa do Interior: Território, Populações Tradicionais e Políticas Públicas. Pesquisadora da 
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).   
 
Nome da Coordenadora 2: Alessandra Dale Giacomin Terra 
Vinculação Institucional: Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da 
Universidade Federal Fluminense (PPGSD/UFF) 
Resumo Curricular: Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Advogada. Bolsista 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 
Linha(s) de debate (descrição do Simpósio): 

Este simpósio pretende reunir trabalhos com pesquisas empíricas ou de revisão 
bibliográfica sobre Direitos Humanos e conflitos socioambientais. A adoção de políticas 
desenvolvimentistas e a desregulamentação, decorrente da ampliação da ideologia neoliberal 
vem resultando em uma intensificação dos conflitos socioambientais e de violação de direitos 
humanos, principalmente de grupos sociais mais vulneráveis localizados no entorno dos 
empreendimentos. Estes sujeitos, porém não são meras vítimas passivas se organizando 
coletivamente para denunciar violações de direitos humanos e resistir às injustiças ambientais 
impostas, confortando o discurso hegemônico. São bem-vindos trabalhos sobre conflitos 
socioambientais agrários, urbanos, disputas territoriais e processos de desterritorialização, 
reflexões sobre a retórica da sustentabilidade, segurança alimentar, análise de violação de 
direitos humanos por empresas, desastres corporativos ambientais, populações tradicionais, luta 
e resistência e reconhecimento de direitos grupos minoritários, como populações tradicionais e 
campesinos, entre outros. 

 
Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 

Português (X) 
Inglês (X) 

Espanhol (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM 113 

 
Symposium: 

 
HUMAN RIGHTS AND SOCIO-ENVIRONMENTAL CONFLICTS 

 
Coordinators: 

Name of Coordinator 1:  Andreza A. Franco Câmara 
Institution: Adjunct Professor at Universidade Federal Fluminense (UFF), at the Institute of 
Society Sciences - Macaé, in the Law Department. Permanent Professor in the Postgraduate 
Program in Practices in Sustainable Development at Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ). 
Curricular Summary: PhD in Legal and Social Sciences by the Post-Graduate Program in 
Sociology and Law at Universidade Federal Fluminense. Adjunct Professor in the Law 
Department of Macaé at the same university. Permanent Professor in the Postgraduate Program 
in Practice in Sustainable Development at Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Leader of the Research Group Observatory of Studies and Research of the Interior: 
Territory, Traditional Populations and Public Policies. Researcher at the Fundação Carlos 
Chagas Filho de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 
 
Name of Coordinator 2: Alessandra Dale Giacomin Terra 
Institution: Post- Graduate Program in Sociology and Law at Universidade Federal 
Fluminense (PPGSD/UFF) 
Curricular Summary: PhD student in Legal and Social Sciences at the Post-Graduate Program 
in Sociology and Law at Universidade Federal Fluminense with Scholarship from the 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 
Line(s) of discussion (symposium description): 

This symposium aims to bring together works with empirical research or bibliographic 
review on Human Rights and socio-environmental conflicts. The adoption of developmentalist 
policies and deregulation, due to the expansion of neoliberal ideology, has resulted in an 
intensification of socio-environmental conflicts and human rights violations, especially of the 
most vulnerable social groups located in the vicinity of the enterprises. These subjects, however, 
are not merely passive victims organizing themselves collectively to denounce human rights 
violations and resist the imposed environmental injustices, comforting the hegemonic 
discourse. Papers on agrarian and urban socio-environmental conflicts, territorial disputes and 
deterritorialization processes, reflections on the rhetoric of sustainability, food security, 
analysis of human rights violations by companies, corporate environmental disasters, traditional 
populations, struggle and resistance and recognition are welcome minority groups, such as 
traditional populations and peasants, among others. 

 
Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 

Portuguese (X) 
English (X) 
Spanish (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA 113 

 
Simposio: 

 
DERECHOS HUMANOS Y CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 

 
Coordinadores: 

Nombre del Coordinador 1:  Andreza A. Franco Câmara 
Vinculación Institucional: Profesora adjunta de la Universidade Federal Fluminense (UFF), 
en el Instituto de Ciencias de la Sociedad - Macaé, en el Departamento de Derecho. Profesor 
titular del Programa de Posgrado en Prácticas en Desarrollo Sostenible de la Universidad 
Federal Rural do Río de Janeiro (UFRRJ). 
Resumen curricular: Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por el Programa de Postgrado 
en Sociología y Derecho de la Universidade Federal Fluminense. Profesor Adjunto del 
Departamento de Derecho de Macaé de la misma Universidad. Profesor titular del Programa de 
Posgrado en Práctica en Desarrollo Sostenible de la Universidad Federal Rural de Río de 
Janeiro. Líder del Grupo de Investigación Observatorio de Estudios e Investigaciones del 
Interior: Territorio, Poblaciones Tradicionales y Políticas Públicas. Investigador de la 
Fundación Carlos Chagas Filho de Amparo e Investigación en el Estado de Rio de Janeiro 
(FAPERJ). 
 
Nombre del Coordinador 2: Alessandra Dale Giacomin Terra 
Vinculación Institucional: Programa de Posgrado en Sociología y Derecho de la Universidade 
Federal Fluminense (PPGSD / UFF) 
Resumen curricular: Estudiante de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales del Programa 
de Postgrado en Sociología y Derecho de la Universidade Federal Fluminense con Beca de la 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Abogada. 

 
Línea (s) de discusión (descripción del Simposio): 

Este simposio tiene como objetivo reunir trabajos con investigaciones empíricas o 
revisión bibliográfica sobre Derechos Humanos y conflictos socioambientales. La adopción de 
políticas desarrollistas y la desregulación, debido a la expansión de la ideología neoliberal, se 
ha traducido en una intensificación de los conflictos socioambientales y violaciones de derechos 
humanos, especialmente de los grupos sociales más vulnerables ubicados en las cercanías de 
las empresas. Estos sujetos, sin embargo, no son meras víctimas pasivas que se organizan 
colectivamente para denunciar las violaciones de derechos humanos y resistir las injusticias 
ambientales impuestas, reconfortando el discurso hegemónico. Artículos sobre conflictos 
socioambientales agrarios y urbanos, disputas territoriales y procesos de desterritorialización, 
reflexiones sobre la retórica de la sostenibilidad, seguridad alimentaria, análisis de violaciones 
de derechos humanos por parte de empresas, desastres ambientales corporativos, poblaciones 
tradicionales, lucha y resistencia y reconocimiento son grupos minoritarios bienvenidos, como 
poblaciones tradicionales y campesinos, entre otros. 

 
Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 

Portugués (X) 
Inglés (X) 

Español (X) 


