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RESUMO

A proposta do tema do presente artigo surgiu da inquietação de que as demandas do campo não podem ser resolvidas por uma justiça que se 
sustenta por um prisma civilista, cuja base é de natureza tradicional, subjugada por padrões e definições totalmente ultrapassadas, quando o 
assunto em questão é de natureza agrária. Não se pode mais conceber uma justiça que trate de conflitos de ordem fundiária, como um problema 
apenas da seara privada a ser resolvido, por exemplo, a partir de uma ação possessória. Daí se buscar perseguir o seguinte problema: É possível 
resolver os problemas agrários a partir da mediação, como método alternativo de solução de conflitos? Tal problemática teve origem na seguinte 
hipótese: a mediação é meio eficaz, pacífico e alternativo para resolver conflitos agrários. Nesse sentido, a metodologia adotada é de cunho 
bibliográfico e o método utilizado é o dialético somado a uma pesquisa documental e visitas informais a órgãos diretamente ligados a esse tipo de 
conflito. No Amapá, de maneira particular, os conflitos agrários não recebem muita atenção e, por isso, muitas vezes são passados despercebidos 
pela maioria da população, pois, os meios de comunicação convencionais não dão a atenção necessária para expor o problema que vem 
acontecendo na área rural amapaense. E até mesmo nas mídias onlines, que são consideradas mais livres, não é possível encontrar um número de 
informação grande sobre o assunto, e apesar de muitos não terem conhecimento do ocorrido, estudos realizados pela Comissão da Pastoral da 
Terra apontam que tais conflitos cresceram consideravelmente no Estado. Dessa forma, a população que vive no campo encontra-se 
extremamente prejudicada e tenta encontrar formas de manter as suas posses, pois, a maioria dessas pessoas não conheceu muito além da vida 
no campo e a sobrevivência através dos produtos obtidos pelo cultivo da terra em que vivem. O presente artigo possui como objetivo principal 
apresentar a possibilidade de resolução dos conflitos agrários através da mediação de conflitos.  Como principais fatores do crescimento no 
número de desacordo no campo, diversas pesquisas têm apontado à agricultura em grande escala, grilagem de terra, exploração de recursos por 
madeireiros e grandes plantadores e falta de titulação nas terras do estado. A proposta deste trabalho traduz que, a partir da mediação, é possível 
diminuir os conflitos, pois  busca olhar o problema de uma visão de uma terceira parte forma bem imparcial e sem poder decisório, que é aceito 
ou apontado pelos envolvidos. O mediador, então, auxiliará e estimulará que as partes conflitantes cheguem a uma solução consensual para o 
problema, chegando, então ao principal objetivo, que é demonstrar que existe a possibilidade de reduzir os conflitos agrários no Amapá através 
da mediação. A preocupação com a intensidade e violência com que os conflitos agrários no Amapá vêm aumentando tem sido assustadora e o 
número de pequenos posseiros que são expulsos de suas terras aumentam com mais frequência, portanto os estudos e pesquisas feitos para o 
presente artigo vêm a trazer esclarecimento e também a buscar meios para garantir que tais conflitos sejam reduzidos, e como consequência que 
pequenos agricultores não sejam expulsos de suas posses. A pesquisa permitiu concluir que é possível a mediação resolver os conflitos agrários, 
tendo em vista, que se trata de uma prática que busca o diálogo como principal instrumento para resolver impasses entre as partes particulares 
antagônicas, o que significa dizer que o consenso prevalecerá.
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