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APRESENTAÇÃO

Desenvolvimentismo(s) e 
territórios indígenas: tecnologias 
de poder e estratégias de luta
ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA

MARCOS CRISTIANO ZUCARELLI

DANIELA FERNANDES ALARCON

MARCELO ARTUR RAUBER

BRUNO PACHECO DE OLIVEIRA

Se vamos à essência de nossa formação, veremos que na reali-
dade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns 
outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois algodão, 
e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que 
isso. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora 
do país e sem atenção e considerações que não fossem o inte-
resse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a 
economia brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido: a estru-
tura bem como as atividades do país. Virá o branco europeu 
para especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais 
e recrutará a mão-de-obra que precisa: indígenas ou negros 
importados. Com tais elementos articulados numa organização 
puramente produtora, industrial, se constituirá a colônia brasi-
leira. Este início, cujo caráter se manterá dominante através 
de três séculos que vão até o momento em que abordamos 
a história brasileira, se gravará profunda e totalmente nas 
feições e na vida do país. Haverá resultantes secundárias que 
tendem para algo mais elevado; mas elas ainda mal se fazem 
notar. O “sentido” da evolução brasileira, que é o que estamos 
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aqui indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial da 
colonização. Tê-lo em vista é compreender o essencial deste 
quadro que se apresenta em princípios do século passado, e que 
passo agora a analisar. (PRADO JUNIOR, [1942]1961 pp. 25-26)

O presente volume inaugura a série de três livros intitulada 
Desenvolvimentismo(s) e territórios indígenas: tecnologias de poder e estratégias 
de luta. O primeiro deles aborda os efeitos sociais e danos socioambientais 
das estratégias de gestão e implementação de formas de exploração neoe-
xtrativistas. O segundo tem como foco os danos socioambientais acarre-
tados especificamente pela infraestrutura de produção de energia no Brasil. 
O terceiro, finalmente, enfatiza a ação política do agronegócio — a cate-
goria em si uma matéria para discussão — e os efeitos sociais das formas 
contemporâneas de exploração agrária.1 A série dialoga com os demais livros 
produzidos pelo mesmo esforço de pesquisa que os propiciou, em especial 
com Reinvenção do garimpo, de André Cabette Fábio (2022).

1 Tais obras estão sendo publicadas no marco do projeto “Efeitos Sociais das Políticas Públicas sobre os 
Povos Indígenas: Desenvolvimentismo, Participação Social, Desconstrução de Direitos e Violência”, 
coordenado por Antonio Carlos de Souza Lima e Bruno Pacheco de Oliveira. Desenvolvido no âmbito 
do Laboratório de Pesquisa em Cultura, Etnicidade e Desenvolvimento (Laced), Departamento de 
Antropologia, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ) (http://
www.laced.etc.br), o projeto contou com recursos da Fundação Ford, sob a administração da 
Fundação Universitária José Bonifácio. Estes livros se juntam a outros anteriormente lançados, 
bem como a seis volumes no prelo, dos quais cinco também publicados pela Mórula Editorial. 
Os volumes já publicados são Verdum (2017; 2018); Souza Lima e Oliveira (2019); Mura (2019); 
Baniwa (2019); Barroso e Abrantes (2020); Verdum e Paula (2020); Verdum e Ramos (2020); Eloy 
Amado (2020); Rosa (2021); Beltrão (2021); Eloy Amado e Alfinito (2021). Os desta mesma série 
que saem agora são Alarcon, Zucarelli, Souza Lima, Oliveira, Rauber (2022); Rauber, Alarcon, 
Zucarelli, Souza Lima, Oliveira (2022). E aqueles em via de publicação são Beltrão (2022); Eloy 
Terena (2022); Eloy Amado (2022); Fabio (2022); Nascimento (2022); Teixeira, Silva e Garnelo 
(2022); (todos pela Mórula); Alarcon (2022); e Pacheco de Oliveira (2022) (pela E-papers Editora). 
Todos se beneficiaram de recursos e ações do projeto A Antropologia e as Práticas de Poder no 
Brasil: Formação de Estado, Políticas de Governo, Instituições e Saberes Científicos (financiado 
pela Bolsa Cientistas do Nosso Estado, Processo Faperj nº Proc. E-2 6/202.65 2/2019; e pela Bolsa 
de Produtividade em Pesquisa 1A do CNPq, Proc. 302978/2019-4, concedidas e realizadas sob a 
responsabilidade de Antonio Carlos de Souza Lima).

http://www.laced.etc.br/
http://www.laced.etc.br/
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Este abrangente conjunto textual visa, seguindo os objetivos dos projetos 
que o viabilizaram, a sistematizar o conhecimento sobre as políticas gover-
namentais dirigidas aos povos indígenas no Brasil contemporâneo, com 
foco especial nas primeiras décadas do século XXI. Como o projeto foi 
desenhado em 2015,2 durante o quarto mandato presidencial do Partido 
dos Trabalhadores (PT), ele focava, inicialmente, os governos de Luiz 
Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2016). Contudo, 
mostrou-se absolutamente imprescindível não apenas ter em conta uma 
maior profundidade histórica, de acordo com as políticas em tela, mas 
também estender a análise até o presente, considerando os dramáticos 
acontecimentos desencadeados a partir de 2016. Afinal, desde o impeach-
ment de Dilma Rousseff até a pandemia de Covid-19 disseminada em inícios 
de 2020 e ainda em curso, mudanças que já se esboçavam anteriormente 
e configuram tensões permanentes à vida dos povos indígenas no Brasil 
ganharam um ritmo de intensa aceleração (ver, entre outros, Eloy Amado, 
2018; Souza Lima e Oliveira, neste volume). Nesse período, assistimos ainda, 
como inflexão fundamental, a eleição de Jair Messias Bolsonaro (hoje do 
Partido Liberal — PL) em 2018, e da 56ª Legislatura do Congresso Nacional.

Para alcançar esses propósitos, foram analisadas: 1) as ações governa-
mentais na regularização de terras indígenas (TIs); 2) as políticas para a 
saúde dos povos indígenas, sendo que, em função da pandemia, o resul-
tado final foi orientado a também abordá-las; 3) as políticas de educação 
nos níveis básico e superior, com ênfase na visão de intelectuais indígenas; 
4) as ações para o provimento da sustentabilidade (seja a implantação da 
Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas — 
PNGATI, sejam as políticas de transferência de renda, como o Programa 
Bolsa Família — PBF, quando aplicado aos povos indígenas); 5) os efeitos 
sociais e os danos socioambientais da expansão dos interesses neoextra-
tivistas e dos empreendimentos infraestruturais a eles associados sobre as 

2 É importante notar que, por razões operacionais, fruto da mudança da legislação regente do 
funcionamento de fundações universitárias, o início do projeto foi retardado, e sua operacio-
nalização concreta, dificultada.
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TIs a partir de questões mais gerais, como a gestão e as formas como são 
realinhadas ideologias e práticas empresariais e governamentais nesses 
processos, com ênfase na mineração, na produção de energia e no agrone-
gócio, de modo a analisar as bases do desenvolvimentismo contemporâneo 
e suas supostas formas de mitigação de impactos; 6) as interfaces entre 
direitos, violência, exercício da justiça e mobilização indígena. Além dos 
livros, os resultados do projeto abrangem um dossiê de revista em língua 
inglesa, boletins de análise conjuntural, videoaulas destinadas à formação 
de indígenas e não indígenas e um número de revista.3 

3 Dossiê Fighting for Lands and Reframing the Culture, publicado pela Vibrant — Virtual Brazilian 
Anthropology 15(2), 2018. Disponível em: http://www.vibrant.org.br/lastest-issue-v-15-n-2-05-082018/.

 Boletim Resenha & Debate — Nova Série nº 1: Orçamento indigenista em processo de asfixia econômica 
e política, de Ricardo Verdum. Disponível em: http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-con-
tent/uploads/2020/05/Resenha-Debate-Nova-Serie-vol-1.pdf. Acesso em: 5 jan. 2022.

 Boletim Resenha e Debate — Nova Série nº 2: A participação indígena em eleições municipais (1976 a 
2016): uma sistematização quantitativa preliminar e alguns problemas de investigação, de Luís Roberto 
de Paula. Disponível em: http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/05/
Resenha-Debate-Nova-Serie-vol-2.pdf. Acesso em: 5 jan. 2022.

 Boletim Resenha e Debate — Nova Série nº 3: Mapeamento preliminar das candidaturas autodecla-
radas indígenas para os cargos de prefeito, vice e vereador nas eleições municipais de 2020, de Luiz 
Roberto de Paula e Ricardo Verdum. Disponível em: http://laced4.hospedagemdesites.ws/
wp-content/uploads/2020/10/Resenha-e-Debate-Volume-3.pdf. Acessos em: 5 jan. 2022. 

 vídeoaulas: Alexandra Barbosa da Silva, Fabio Mura (UFPB) — Território e ecologia doméstica 
entre os Guarani Kaiowa do Mato Grosso do Sul, disponível em: https://youtu.be/B1O1OmCU4l8; 
Andrey Cordeiro Ferreira (UFRRJ) — Território, autonomia e hierarquia na história dos povos indí-
genas do Mato Grosso do Sul, disponível em: https://youtu.be/HTXyHqECrvA; Daniela Fernandes 
Alarcon (MN-UFRJ) — Processos de mobilização e construção comunitária dos Tupinambás da Serra 
do Padeira — BA, disponível em: https://youtu.be/V3WUqwUShUQ; Thiago Arruda (UFSC) — 
Os Avá-Guarani e a Usina Hidrelétrica Itaipú Binacional no oeste do Paraná, disponível em: https://
youtu.be/UrwCfWqtWs8; Edviges Ioris (UFSC) — Regimes de memória, disputas e etnogêneses 
na Amazônia brasileira, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sZXuptxR630&-
t=226s&ab_channel=BrunoPacheco; Luiza Garnelo (Fiocruz/AM) — A política de saúde indí-
gena no Brasil pós Constituição de 1988, disponível em: https://youtu.be/MJ0PEiIkspg; Luiza 
Garnelo (Fiocruz/AM) — Atenção diferenciada no Subsistema de Saúde Indígena, disponível em: 
https://youtu.be/Em5P-D4WOKM; Carla Costa Teixeira (UnB) — Saúde indígena: novas confi-
gurações de poder e de violência, novas cidadanias, disponível em: https://youtu.be/5wu4sC96ZbE; 
Sidnei Clemente Peres (UFF) — Ativismo indígena, mobilização e etnicidade no Médio Rio Negro 
— AM, disponível em: https://youtu.be/BOK9_tnyr2Q. Acesso em: 5 jan. 2022.

http://www.vibrant.org.br/lastest-issue-v-15-n-2-05-082018/
http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/05/Resenha-Debate-Nova-Serie-vol-1.pdf
http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/05/Resenha-Debate-Nova-Serie-vol-1.pdf
http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/05/Resenha-Debate-Nova-Serie-vol-2.pdf
http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/05/Resenha-Debate-Nova-Serie-vol-2.pdf
http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/10/Resenha-e-Debate-Volume-3.pdf
http://laced4.hospedagemdesites.ws/wp-content/uploads/2020/10/Resenha-e-Debate-Volume-3.pdf
https://youtu.be/B1O1OmCU4l8
https://youtu.be/HTXyHqECrvA
https://youtu.be/V3WUqwUShUQ
https://youtu.be/UrwCfWqtWs8
https://youtu.be/UrwCfWqtWs8
https://www.youtube.com/watch?v=sZXuptxR630&t=226s&ab_channel=BrunoPacheco
https://www.youtube.com/watch?v=sZXuptxR630&t=226s&ab_channel=BrunoPacheco
https://youtu.be/MJ0PEiIkspg
https://youtu.be/Em5P-D4WOKM
https://youtu.be/5wu4sC96ZbE
https://youtu.be/BOK9_tnyr2Q
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O cenário político institucional com que lidamos, em continuidade 
com projetos anteriores do Laced, foi o das transformações na gestão das 
ações de Estado dirigidas aos povos indígenas no contexto pós-consti-
tucional e no ciclo mais amplo instalado com a chamada “redemocra-
tização” do Brasil (1984-1988, para alguns). Focalizamos, portanto, o 
período que sucedeu o regime ditatorial civil-militar inaugurado com o 
golpe de Estado de 1964 e que teria fim, também segundo alguns, em 1984, 
com a eleição, ainda que indireta, pelo Congresso Nacional, de um presi-
dente e um vice-presidente civis.4 Em 1985, se inaugurou a chamada Nova 
República, em larga medida marcada pelo presidencialismo de coalizão, 
pelas progressivas (assim chamadas) “abertura” e “modernização” da 
economia, pelo processo constituinte e pela Carta Constitucional de 
1988. Essa última, um verdadeiro (e muito contraditório) cartograma 
de expectativas democráticas, em que os direitos etnicamente diferen-
ciados foram inscritos de forma extensa, reconhecendo a diversidade 
cultural como legítima, inclusive no plano territorial, ao mesmo tempo 
que se manteve um forte caráter privatista.5

Outra das ambiguidades presentes no texto constitucional, que reflete 
as tensões e possibilidades de acordos políticos no próprio processo cons-
tituinte, foi a simultânea e, por vezes, contraditória articulação de bases 
de uma democracia representativa, entretecidas à ênfase na participação 
social, fruto da longa luta dos movimentos sociais contra a ditadura, assim 
como da crescente organização social de setores menos favorecidos. 
Não seria errado, portanto, dizer que a Constituição de 1988 comporta 
tanto suportes a grandes transformações no reconhecimento de novos 
elementos para a construção democrática de um regime republicano e 

4 Não é demais ressaltar que o período ditatorial foi caracterizado por agudas violações de direitos 
indígenas, com ressonância profunda até os dias de hoje. Ver Davis (1978); Brasil (2014) e Valente 
(2017), entre outros.

5 Ver, entre outros, Pacheco de Oliveira (2002; 2008); Ramos (2012); Araújo e Leitão (2002); 
Marés (2002); Ramos (2002); Araújo (2006); Baniwa (2012); Duprat (2012) e Ramos (2012).
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plural quanto diversos dispositivos que favorecem a manutenção de privi-
légios reprodutores de desigualdades duráveis. Num país nunca escoi-
mado do legado colonial e escravista, de sua inserção como fornecedor 
de bens primários nos quadros da divisão internacional do trabalho, da 
tradição inquisitorial e tutelar nos planos administrativo e judiciário, 
confluindo na elaboração de um regime republicano discricionário, em 
que não há universalismo possível — já que a res publica é sempre objeto 
de apreensão diferenciada por variados segmentos sociais —, o texto 
constitucional condensa as encruzilhadas daquele momento e de certa 
maneira enseja o futuro em que vive(re)mos. 

Talvez seu melhor epítome seja a instituição do Ministério Público 
Federal (MPF) com a tutela dos hipossuficientes e suas funções no mínimo 
cruzadas: sendo “Estado”, defender a “sociedade” contra o “Estado”. Se, 
no caso dos direitos dos povos indígenas e de diversos outros direitos, 
como o da proteção ao meio ambiente, advindos de uma perspectiva de 
respeito à diversidade, a atuação do MPF no pós-constituinte tem sido 
essencial, seu desempenho na esfera criminal foi em outra direção. Seu 
papel, por exemplo, na criminalização da pobreza e no encarceramento 
em massa vem sendo seguidamente denunciado por segmentos dos movi-
mentos sociais e pesquisadores. Ao mesmo tempo, o perfil de operações 
de legalidade duvidosa, no assim denominado “combate à corrupção”, 
cresceu pari passu ao longo do mesmo período, desembocando no que 
só recentemente começou a se revelar como a atuação articulada a inte-
resses políticos de cunho autoritário e fascista, bem como sua conexão 
financeiramente interessada com os centros do poder hegemônico capi-
talista no plano mundial.6 

6 Para uma série de videodocumentários de jornalismo investigativo sobre o tema, ver Lava Jato — 
Lado B, disponível em: EP1: https://www.youtube.com/watch?v=X7rzUEjKVos; EP2: https://
www.youtube.com/watch?v=Ajiti...; EP3: https://www.youtube.com/watch?v=9MWUO… ; 
EP4: https://www.youtube.com/watch?v=OuJRH…; EP5: https://www.youtube.com/watch?-
v=dd995…. Acesso em 5 jan. 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=X7rzUEjKVos&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=AjitiOPUztQ&t=1060s
https://www.youtube.com/watch?v=AjitiOPUztQ&t=1060s
https://www.youtube.com/watch?v=9MWUOiDNrtw&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9MWUO%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?v=OuJRHzCWUAQ&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OuJRH%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?v=dd995ei6wkA&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dd995%E2%80%A6
https://www.youtube.com/watch?v=dd995%E2%80%A6
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No caso dos povos indígenas, os artigos 231 e 232 da Constituição de 
1988 não encerraram apenas formalmente o regime tutelar — ainda que 
não tenham encerrado o exercício do poder tutelar, na acepção de Souza 
Lima (1995; 2022) —, também reconhecendo os direitos dos indígenas 
de pautarem as ações do Estado nacional brasileiro a eles destinadas a 
partir de seus modos de vida.7 O reconhecimento da capacidade jurídica 
dos indígenas para atos da vida civil ensejou uma ampliação do já intenso 
associativismo de diferentes matizes que vinha surgindo como  

7 “art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

 § 1º  São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

 § 2º  As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.

 § 3º  O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e 
a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei.

 § 4º  As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, 
imprescritíveis.

 § 5º  É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad referendum” do 
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, 
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em 
qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.

 § 6º  São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas 
da ocupação de boa fé.

 § 7º  Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
 art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em 

juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos 
do processo” (BRASIL, 1988). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/consti-
tuicao/constituicao.htm. Acesso em 5 jan. 2022.

file:///D:/M%c3%93RULA/_EM%20ANDAMENTO/Colecao%20Desenvolvimentismos/01%20EXTRAS/DOCS%20ORIGINAIS/03%20INFRAESTRUTURA/../../../../../../Meus Documentos 2/@TEXTOS/Livro Impactos deo Desenvolvimentismo/Para revisão/Retornado/Para RAfael/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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movimento social organizado, em larga medida na defesa do reconhe-
cimento de seus territórios tradicionais, desde o início dos anos 1970.

Na prática, imediatamente após a Constituição, houve uma intensa 
proliferação de organizações indígenas, em especial na Amazônia, com 
funções de participação política e representação jurídica.8 Entre elas, 
organizações de caráter local (associações, federações etc.) e supralocal, 
congregando um povo indígena específico ou articulando diversos povos 
de uma mesma região etc. Muitas dessas associações têm hoje vínculos 
e projeção internacionais, integrando um panorama heterogêneo, ainda 
mal conhecido e, por vezes, excessivamente idealizado ou distorcido. Na 
década de 1990 e no início dos anos 2000, elas tiveram uma importância 
fundamental na luta pelo reconhecimento do status jurídico de povos 
indígenas e pelo acesso a direitos, em especial territoriais.9 De resto, 
podemos rever o século XX e, com facilidade, encontrar a agência indí-
gena na luta por reconhecimento territorial já em seus inícios (ver, por 
exemplo, os textos em PACHECO DE OLIVEIRA, 1999).

Trabalhos produzidos sobretudo na última década têm crescente-
mente chamado a atenção para a centralidade de ações como retomadas 
de terras e outros processos de recuperação territorial protagonizados por 
povos indígenas na garantia de seus direitos fundiários (ver, entre outros, 
BENITES, 2014; ALARCON, 2019; ELOY AMADO, 2020; e MARÉCHAL, 
2018, 20201). Como indica Alarcon (2022), retomadas são praticadas, 
com esse nome, desde pelo menos a década de 1970, em todas as regiões 
do país. Tais formas de ação coletiva, destacam pesquisas desenvolvidas 
em diversos contextos, têm garantido conquistas efetivas. Em alguns 

8 Ver Matos (1997); Albert (2000); Pacheco de Oliveira (2001); Pacheco de Oliveira & Freire, 
(2006); Bicalho (2010); Oliveira, (2015); Verdum (2017), Pontes, Machado e Santos (2021) e 
outros. Para uma análise da situação territorial indígena após a constituição de 1988, ver Mura 
e Silva (2018).

9 O documentário Pisa Ligeiro, de Bruno Pacheco de Oliveira, traz um rico panorama do cenário 
do movimento indígena no início da primeira década do século XXI. Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=FseTLA9D4jg. Acesso em: 5 jan. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=FseTLA9D4jg
https://www.youtube.com/watch?v=FseTLA9D4jg
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casos, possibilitaram a recuperação da posse de significativas extensões 
de terras que haviam sido usurpadas e puseram em marcha processos 
de ampla repercussão, como a reversão de diásporas e a interrupção 
de formas de exploração de mão de obra indígena, frequentemente em 
condições análogas à escravidão. Assentadas em horizontes históricos 
e regimes de memória profundos, bem como em complexas relações de 
parentesco e aliança, inclusive com entidades não humanas, ações dessa 
natureza são engendradas por e dão sustentação a vigorosos projetos 
coletivos. A despeito de serem alvo de brutalidade policial e violência 
paramilitar, bem como de processos de criminalização de lideranças, as 
retomadas não cessam. Em levantamento jornalístico recente, Moncau 
(2021) mapeou ações de retomada realizadas nas cinco regiões brasi-
leiras já sob o governo Bolsonaro.

Mas, simultaneamente à organização dos interesses indígenas sob 
formas variadas e à atuação intensa de seus apoiadores, notadamente 
antropólogos, indigenistas, missionários, juristas, sanitaristas e educa-
dores, podemos revisitar o período do processo constituinte e assistir 
ao intenso trabalho de organização dos interesses que se constituirão, 
no Legislativo, como a Frente Parlamentar da Agropecuária (ver, por 
exemplo, BRUNO, 2002, dentre outros). Hoje, esse segmento compõe 
o chamado agronegócio, que tem centrado fogo nos direitos indígenas 
(como veremos no volume dessa série referente ao tema), convergindo 
com garimpeiros e mineradoras (FÁBIO, 2022), interessadas nos recursos 
existentes no subsolo das TIs, e com militares, quando as questões de 
fronteiras e o (suposto) controle geopolítico se fazem presentes.10 Vimos 
essas forças se alinharem em diferentes momentos de 1988 até o presente, 
em campanhas de denúncias. Elas têm mirado notadamente o Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), organizações socioambientais e, mais 
recentemente — já há mais de uma década —, também os antropólogos e a 

10 Para a problematização da categoria “agronegócio”, consultar o terceiro volume desta série, 
em especial o trabalho de Pompeia, assim como Pompeia (2021; 2022).
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Associação Brasileira de Antropologia (ABA), plasmando-se em determi-
nadas circunstâncias em comissões parlamentares de inquérito (CPIs).11

No plano da gestão estatal, vimos um deslocamento da política indige-
nista, antes centrada monopolisticamente na Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e agora distribuída também por outros ministérios. Essa mudança 
foi orientada pela agenda neoliberal, com aspirações de um “Estado 
mínimo”, que pautou o início do governo de Fernando Collor de Mello 
(que se elegeu em 1989, pelo Partido da Reconstrução Nacional — PRN, e 
renunciou em 1992) e a presidência de Fernando Henrique Cardoso (que 
governou durante dois mandatos, de 1995 a 2003, pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira — PSDB). As ações de Estado a partir desse novo 
desenho institucional tiveram ritmos distintos de acordo com setores, 
interlocutores e desafios diferenciados; os próprios movimentos indí-
genas tiveram contornos e enfrentamentos variados não só ao longo do 
tempo, mas também em distintas regiões geográficas e étnicas. A polí-
tica de saúde indígena, por exemplo, teve um importante desenvolvi-
mento, assim como a demarcação das TIs que estiveram sob o leque dos 
grandes investimentos socioambientais do Projeto Integrado de Proteção 
às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL), subcom-
ponente do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil (PPG7), com ampla intervenção da cooperação técnica interna-
cional para o desenvolvimento, sobretudo a alemã.12

11 Para uma análise sobre algumas dessas investidas, ver o dossiê Quem Tem Medo dos Antropólogos(a)
s? Dilemas e Desafios para a Produção e Práticas Científicas em Novos Cenários Políticos? 
Revista de Antropologia, v. 61, n. 1, 2018. Ver também Souza Lima, Beltrão, Lobo, Castilho, Lacerda 
e Osorio (2018); Souza Lima e Gonçalves Dias (2021) e o texto de Julia Dalla Costa no volume 
relativo ao agronegócio.

12 Ver Lima (2003); Valente (2010), dentre outros, sobre o PPTAL. Sobre o PPG7, ver De Antoni (2010), 
Abdala (2007) e outros. Uma consulta ao catálogo de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento 
do Pessoal de Nível Superior (Capes) — disponível em: https://catalogodeteses.capes.gov.
br/catalogo-teses/#!/; acesso em: 5 jan 2022) — apresenta 23 títulos relacionados quando se 
usa como termo de busca a sigla “PPG7”, conquanto muitos títulos sejam referentes a traba-
lhos nas áreas do grande campo das ciências biológicas. 

https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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Os recursos e os dispositivos de cunho político-administrativo que 
permitiram o estabelecimento de um amplo conjunto de terras demar-
cadas e o desenvolvimento do que já se chamou de “mercado de projetos” 
(ALBERT, 2000) no contexto amazônico, contrastam fortemente com a 
inação da Funai nas regiões de colonização antiga. Áreas do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, de Mato Grosso do Sul e do sul da Bahia, entre 
outras, na sua grande maioria dominadas pela verdadeira galáxia de 
interesses subsumida no “agronegócio”, mantiveram-se como palco 
de extrema violência anti-indígena e com pouco acesso a recursos que 
provessem a sustentabilidade dos povos indígenas, em especial oriundos 
da cooperação e da filantropia internacionais, assim como do Estado 
brasileiro. Os preconceitos sobre “quem é e quem não é índio” e, por 
consequência, sobre quem tem ou não direito às políticas diferenciadas, 
revelaram-se aí de modo intenso. 

Já o esboço de uma política para educação indígena dita “intercul-
tural”, “bilíngue”, “diferenciada” e “de qualidade” começou no plano de 
sua formulação em 1994, mas de maneira tímida e com implementação 
inefetiva. As iniciativas que gozaram de suporte federal foram poucas e 
restritas sobretudo a um circuito de entidades indigenistas com experi-
ência de trabalho na área. Ainda assim, surgiram movimentos indígenas 
pautados pela inserção profissional de seus integrantes, especialmente de 
professores,13 mas também de agentes de saúde. E o salário de indígenas 
engajados nessas ações ou em outras atividades em áreas adjacentes às 
TIs, em conjunto com os benefícios sociais como base da sustentabili-
dade, tornou-se uma realidade, seja entre indígenas em muitas aldeias, 
seja em cidades. A urbanização de aldeias não cessou de crescer, e os 
trânsitos entre aldeia e cidades, marcados por complexas dinâmicas de 
mobilidade, mantiveram-se como fundamentais.

13 Para um balanço até aquele momento, ver Matos, (2002) e, Marfan, (2002), que contém textos 
inclusive abordando a questão da demanda por formação universitária e as organizações de 
professores indígenas.
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Há ampla bibliografia sobre os diversos temas que destacamos para 
esses períodos, que pode e deve ensejar, em outros momentos, sínteses 
que descrevam e analisem a complexidade das relações entre povos indí-
genas e Estado a partir de diferentes subcampos burocráticos e conside-
rando diferentes movimentos indígenas. O próprio Laced desenvolveu 
projetos que incluíram a realização dos seminários Bases para uma Nova 
Política Indigenista I e II, em 1999 e em 2002, respectivamente. Nesses 
eventos, um amplo leque de pesquisadores indígenas e não indígenas se 
debruçou sobre o cenário indigenista e indígena no pós-constituinte.14 
O segundo seminário, realizado de 16 a 18 de dezembro de 2002, foi um 
importante momento dos movimentos indígenas na formulação de 
propostas ao governo do presidente Lula, recém-eleito. Contou, inclu-
sive, com a presença da equipe de transição do PT para a área indige-
nista, composta pelo deputado Gilney Vianna (PT/MT), por Márcio 
Meira (futuramente secretário do Ministério da Cultura — MinC e, de 
2007 a 2012, presidente da Funai) e pela assessora parlamentar Adriana 
Marins. O documento elaborado no seminário seria posteriormente 
aperfeiçoado, na reunião do III Fórum Social Mundial (FSM), entre os 
dias 23 e 28 de janeiro de 2003, e entregue ao então ministro da Justiça, 
Márcio Thomaz Bastos.15

Muitas das demandas, compromissos e acertos do PT com os povos 
indígenas foram cumpridas só tardiamente, algumas apenas no segundo 
mandato de Lula, e outras nos de Dilma Rousseff, em alguns casos às 
portas do impeachment. Outras ações, em especial na área de educação 
(ver Paladino e Almeida, 2012, para uma síntese didática; conferir ainda 

14 Dentre outros, Souza Lima e Barroso-Hoffmann, (2002a, b e c), Souza Lima, Barroso-Hoffman, 
Iglesias, Garnelo e Pacheco de Oliveira (2004); bem como Ricardo (2000). Sobre os seminários, 
ver: http://laced4.hospedagemdesites.ws/atividades/seminarios/seminario-bases/ e http://
laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/main2.html?iframe=true&width=665&height=510. 
Para um vídeo-relatório do primeiro, ver https://youtu.be/jqcdgtTAOH8 . Acessos em: 5 jan. 2022.

15 Ver em http://laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/f701.html. Acesso em: 5 jan. 2022.

http://laced4.hospedagemdesites.ws/atividades/seminarios/seminario-bases/
http://laced4.hospedagemdesites.ws/atividades/seminarios/seminario-bases/
http://laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/main2.html?iframe=true&width=665&height=510
http://laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/main2.html?iframe=true&width=665&height=510
http://laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/main2.html?iframe=true&width=665&height=510
https://youtu.be/jqcdgtTAOH8
https://youtu.be/jqcdgtTAOH8
http://laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/f701.html
http://laced4.hospedagemdesites.ws/seminario/f701.html
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Luciano, 2013, Baniwa, 2019, e Nascimento, 2022, entre outros), ganharam 
extrema relevância, além de uma escala efetivamente nacional. Isso não 
significa, contudo, que não tenha havido problemas, já que as realidades 
indígenas são muito pouco condizentes com uma administração pública 
com forte tendência homogeneizante, construída desde as bases a partir 
de relações de clientelismo e patronagem, em que a lógica do favor e do 
acesso a recursos é fundamental para entender o funcionamento da buro-
cracia no nível da rua. Isso ocorre sobretudo nos cenários municipais 
adjacentes a TIs, marcados por intenso racismo e pela violência interét-
nica, incluindo históricos de relações de exploração laboral homólogas 
à escravidão. São numerosos os relatos de indígenas sobre a permanente 
estigmatização e segregação que sofriam em escolas não indígenas. São 
igualmente numerosos os relatos dos estímulos e demandas dos mais 
velhos aos mais novos para que se educassem e passassem “a lutar com 
a caneta” — e hoje, também com o computador e o celular.

Famílias extensas de povos indígenas de todo o país têm feito um 
enorme investimento para que seus filhos se eduquem até o nível supe-
rior. Em numerosos casos, isso se tornou realidade nos anos dos governos 
petistas, devido à disseminação de ações afirmativas e formas de suporte 
ao acesso ao ensino superior, assim como a algumas formas de apoio à 
manutenção dos estudantes indígenas em universidades públicas e priva-
das.16 À meta de formação de professores indígenas, inscrita como tal nos 
Planos Nacionais de Educação (PNEs), somou-se a enorme demanda 
por formação na graduação e, posteriormente, na pós-graduação, no 
contexto da luta pela superação das práticas tutelares em que indígenas 
permanentemente se vêem colocados em situação subalterna e depen-
dentes de um mediador não indígena, numa espécie de permanente mino-
ridade cognitiva. Como fruto direto dos processos de territorialização e 
da luta por definição de territórios, de acesso à justiça e à prática da vida 

16 Remetemos a Souza Lima e Barroso (2013), Souza Lima (2016), Souza Lima (2018) e Nascimento 
(2022), em meio a uma copiosa bibliografia.
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política em todas as suas instâncias, temos assistido ao surgimento de 
um outro momento dos movimentos indígenas. Os indígenas graduados 
e pós-graduados têm desempenhado um papel fundamental no combate 
à pandemia e à denúncia do autoritarismo do presente governo, tanto 
no âmbito nacional como internacional, com intensa ação em mobili-
zações diversas, nas ruas e nas redes sociais, assim como em múltiplos 
espaços institucionais.17 

Não pretendemos nesta introdução resgatar a minúcia e a variabili-
dade da trajetória das questões indígenas nos anos do ciclo da vida social 
brasileira que se estende da promulgação da Carta Constitucional de 1988 
até o impeachment de Dilma Rousseff e as consequências da eleição de 
2018 para o presente, com a busca de múltiplas vias de desconstrução de 
direitos indígenas, assim como a escalada da violência e da criminalização 
do movimento indígena (ELOY TERENA e VIEIRA, 2021; CIMI, 2021). 
Sem dúvida, a pandemia de Covid-19 trouxe à luz a face mais cruenta de 
um governo que exacerbou a gestão neoliberal da economia, a destruição 
ambiental e a desconstituição de numerosas ações de Estado orientadas 
aos povos indígenas, seja pela via dos cortes orçamentários (iniciados 
na gestão de Michel Temer, logo após o impeachment, de 2016 a 2018), 
da desestruturação dos dispositivos administrativos para sua gestão ou 
de ambos (TEIXEIRA, SILVA e GARNELO, 2022). Diante de um quadro 
de ameaça excruciante, dada a inação do governo e a desconsideração 
dos indígenas habitantes de cidade enquanto foco de atenção sanitária 
diferenciada, a ação dos movimentos indígenas se fez, como em outras 
conjunturas, vigorosa e ágil, nos planos da mobilização jurídico-parla-
mentar (ELOY TERENA, 2022) e em espaços internacionais, como na 26ª 

17 A atuação indígena no contexto da pandemia, com destaque para a advocacia indígena e outras 
formas de incidência, foi objeto de numerosas análises de autoria de pesquisadores indígenas e 
não indígenas — o que, inclusive, reforça o argumento sobre a pujança da produção recente de 
intelectuais indígenas. Alguns desses trabalhos podem ser encontrados no dossiê Pandemia da 
Covid-10 na Vida dos Povos Indígenas, publicado pela Vukápanavo — Revista Terena 3, (2020). 
Ver ainda, entre outros, Almeida, Marin e Melo (2020) e Alarcon, Pontes, Cruz e Santos (2022).
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Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26). 
Afinal, o cruzamento entre pandemias e a catástrofe socioambiental — 
ou, se quisermos, entre pandemias e o modo de produção capitalista sob 
os regimes ultra/neoliberais — é mais que evidente. O ataque brutal aos 
territórios indígenas, às terras quilombolas e às demais áreas protegidas, 
deflagrado pelo atual governo brasileiro por ações, omissões e incitação 
direta à violência, deixa tais dimensões transparentes. 

Assim, ainda que cada política setorial voltada aos povos indígenas 
tenha uma historicidade que lhe é própria, seja foco de pesquisas espe-
cíficas e deva ser considerada em sua individualidade, é possível apontar 
alguns pontos de convergência entre elas. 

O primeiro deles está nas características da administração pública 
no Brasil e no agravamento de algumas delas em função da crescente 
judicialização da vida pública no país. A acentuada dispersão histórica 
das ações governamentais, muitas das quais hegemonizadas por redes 
sociais muito específicas, combinando-se a uma tendência à unificação 
de práticas mais nos planos da imaginação social e normativo que na reali-
dade histórica concreta, é desfavorável aos desafios da vida dos povos indí-
genas, que se passa em âmbitos locais e regionais de modo relativamente 
diferenciado ao longo do país. Os governos petistas buscaram recompor 
a administração pública federal, submetida nos governos de Collor e do 
PSDB a “reformas do Estado” pautadas pela ideia de “Estado mínimo” 
de cunho patentemente neoliberal. Mas a crescente judicialização em 
nome de práticas de “controle social” e do “combate à corrupção” hege-
monizadas por agentes do Judiciário foi sempre um limitador. As formas 
de integração entre as ações para os povos indígenas foram ineficazes, 
contribuindo para reduzir sua eficácia, e impuseram aos indígenas uma 
fragmentação que por vezes se reproduziu internamente a seus povos e 
comunidades. Haveria de fato um capítulo inteiro, que está longe de ser 
escrito, a contar como organizações do movimento indígena enfren-
taram graves medidas judiciais no exercício de funções terceirizadas de 
governo, em especial na área da saúde. Um exemplo elementar é a forma 
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diferencial de contagem da população indígena pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), de um lado, e, de outro, pela Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), e depois pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS), excluindo de seus deveres 
de atenção sanitária parte ponderável da população indígena, que vive 
de modo temporário ou permanente em cidades. Tal fato ficou particu-
larmente estampado no combate à pandemia de Covid-19 e precisou ser 
enfrentado pelos movimentos indígenas (TEIXEIRA, SILVA e GARNELO, 
2022; ELOY TERENA, 2022).

O segundo elemento é que a permanência da agenda neoliberal na 
economia, com alta vantagem para os setores financeiros e para a cres-
cente financeirização de diversos setores produtivos, nunca parou de 
crescer ao longo de todo o período da chamada Nova República. Assim, 
o empenho dos governos petistas na busca por expandir a participação 
social e na retomada ou implantação de formas de planejamento estraté-
gico das ações governamentais — apresentados aos povos indígenas como 
parte necessária de sua atuação cidadã — se viu cerceada por múltiplas 
forças atuando em sentido contrário. O planejamento estatal foi sendo 
novamente constrangido à medida que avançavam alianças e acordos 
vistos como necessários à manutenção da governabilidade, caracterís-
ticos do chamado presidencialismo de coalizão, sendo limitado, também, 
pela dinâmica eleitoral brasileira. Ainda que sob o argumento da louvável 
necessidade de gerar divisas através do crescimento da exportação de 
commodities, em função do imperativo da distribuição de renda com fins 
de combate à fome e à pobreza extrema, pouco a pouco foi se revelando 
de maneira mais forte o modelo econômico-político que uma rede ampla 
de pesquisadores tem chamado de neoextrativismo.18

18 Para a formulação do neoextrativismo como um modelo de desenvolvimento, ver Svampa, 
(2019, pp. 23 et seq.). 
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Em busca de produzir uma síntese sobre uma ampla literatura essen-
cialmente latino-americana que utiliza o conceito, Svampa destaca que:

O neoextrativismo contemporâneo pode ser caracterizado 
como um modelo de desenvolvimento baseado na superex-
ploração de bens naturais, cada vez mais escassos, em grande 
parte não renováveis, assim como na expansão das fronteiras de 
exploração para territórios antes considerados improdutivos 
do ponto de vista do capital. Ele se caracteriza pela orientação 
da exportação de bens primários em grande escala, incluindo 
hidrocarbonetos (gás e petróleo), metais e minerais (cobre, 
ouro, prata, estanho, bauxita e zinco, entre outros) e produtos 
ligados ao paradigma agrário (soja, dendê, cana-de-açúcar). 
Definido desse modo, o neoextrativismo designa mais que as 
atividades tradicionalmente consideradas extrativistas, uma 
vez que inclui desde a megamineração a céu aberto, a expansão 
da fronteira petrolífera e energética, a construção de grandes 
represas hidrelétricas e outras obras de infraestrutura — hidro-
vias, portos, corredores interoceânicos, entre outros — até a 
expansão de diferentes formas de monocultura ou monopro-
dução, por meio da generalização do modelo de agronegócio, 
da superexploração pesqueira ou das monoculturas flores-
tais. Nesse sentido, o neoextrativismo também é um modelo 
sociopolítico e territorial, passível de ser analisado em escala 
local, nacional ou regional. (SVAMPA, 2019, p. 33) 

Svampa agrega ainda o fato de que em geral a exploração neoextrati-
vista opera com empreendimentos de grande escala ou os demanda em 
alguma medida para a plena realização de suas cadeias de valores. Tais 
empreendimentos e formas de exploração geram poucos empregos, sendo 
em geral hegemonizados pelo capital estrangeiro a partir de corporações 
com atuação global. Além disso, eles implicam uma considerável alteração 
das dinâmicas territoriais na região em que se implantam, processos que, 
no caso brasileiro, decerto datam de muito mais tempo e, no cenário da 
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América Latina como um todo, indiscutivelmente tiveram um ponde-
rável incremento nas duas primeiras décadas do século XXI.19

Tal modelo se implantaria por uma conjunção entre governos progres-
sistas voltados à implementação de medidas mitigadoras das desigual-
dades, seja no plano da distribuição de recursos, com a implantação de 
políticas de transferência de renda e/ou de renda básica, seja em ações 
voltadas para o bem-estar social (em especial à saúde e à educação, já 
que no âmbito da seguridade social isso não aconteceu), com o Estado 
supostamente readquirindo um papel regulador nos planos econômico 
e da vida social, o que nem de longe se pode dizer do Brasil. Svampa 
destaca ainda o quanto tais governos agiram amalgamando as tradições 
coloniais de gestão da desigualdade, de cunho fortemente autoritário, 
assentadas a longo prazo nos princípios de ultra/neoliberalismo domi-
nantes em escala global e em uma franquia dos mercados internos ao 
capital e ao mundo corporativo internacional. Ademais, o perfil ideoló-
gico dos principais tomadores de decisão nos governos progressistas de 

19 Seria interessante confrontar diversos elementos que Svampa e outros buscam colocar sob o 
guarda-chuva desta categoria com as análises de Francisco de Oliveira (2003) sobre a economia 
brasileira já nos finais da década de 1990 e no início dos anos 2000. Oliveira traça um paralelo 
entre o Brasil do final dos períodos do PSDB/inícios do primeiro governo de Lula, e ao ornitor-
rinco: “O ornitorrinco é isso: não há possibilidade de permanecer como subdesenvolvido e apro-
veitar as brechas que a Segunda Revolução Industrial propiciava; não há possibilidade de avançar, 
no sentido da acumulação digital-molecular: as bases internas da acumulação são insuficientes, 
estão aquém das necessidades para uma ruptura desse porte. Restam apenas as “acumulações 
primitivas”, tais como as privatizações propiciaram: mas agora com o domínio do capital finan-
ceiro, elas são apenas transferências de patrimônio, não são, propriamente falando, “acumulação”. 
O ornitorrinco está condenado a submeter tudo à voragem da financeirização, uma espécie de 
“buraco negro”: agora será a previdência social, mas isso o privará exatamente de redistribuir a 
renda e criar um novo mercado que sentaria as bases para a acumulação digital-molecular. O orni-
torrinco capitalista é uma acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão” 
(OLIVEIRA, 2013 [2003], p. 150). Se nos reportarmos à epígrafe deste texto, tematizar a inserção 
da economia brasileira na divisão internacional do trabalho numa perspectiva de longo prazo e 
as consequências disso para a vida social no país em todas as suas dimensões, podemos somar 
à reflexão do que Svampa e outros vêm chamando de neoextrativismo elementos que explicam 
sua larga aceitação entre frações hegemônicas das classes dominantes. 
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esquerda na América Latina levava a um equacionamento entre produ-
tivismo e desenvolvimento, sem qualquer crítica que passasse por ques-
tões socioambientais ou pela valorização da diversidade étnico-cultural. 

No caso brasileiro, some-se que as pressões internacionais sobre 
os governos de Dilma Rousseff já eram intensas. Veremos, sobretudo 
no volume sobre o agronegócio e em especial no trabalho de Rauber 
(2022), como a intenção de desconstrução de direitos e a decisão de 
“passar a boiada” é muito anterior ao governo Bolsonaro e vinha sendo 
contida.20 Essa arremetida, como se sabe, ganhou força e se tornou de 
extrema gravidade após janeiro de 2019. Mas é na busca de recuperar as 
trajetórias e temporalidades diferenciais da incidência dessas configu-
rações desenvolvimentistas que organizamos a presente série, a partir 
de análises específicas. 

***

O presente volume não foca especificamente em um setor de atividades 
neoextrativistas específico (como os outros dois da série) mas apresenta 
elementos mais gerais para o entendimento não apenas da vida dos povos 
indígenas no Brasil contemporâneo, mas também do amplo arco de inves-
timentos e tecnologias capitalistas presentes nesses empreendimentos, 
que afetam a vida da população e do meio ambiente no país. Reunindo 
esses trabalhos, queremos conectar linhas de um cenário abrangente de 
agressões socioambientais, fornecendo material para outras pesquisas, 
para a elaboração teórica e para a atuação cada dia mais importante do 

20 A expressão foi usada por Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do atual governo, que 
esteve à frente da pasta de 2019 a 2020. Em reunião ominosa da equipe ministerial de Bolsonaro, 
realizada em 22 de abril de 2020, ele sugeriu que se aproveitasse a pandemia de Covid-19 para 
avançar, em todos os ministérios com papel regulatório, na desregulamentação de diversas 
áreas da vida pública, de modo a permitir a livre “entrada de investimento” estrangeiro. Para 
ouvir o trecho da fala de Salles, consultar: https://www.youtube.com/watch?v=BWDemN-
NMbeU. Acesso em: 5 jan. 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=BWDemNNMbeU
https://www.youtube.com/watch?v=BWDemNNMbeU
https://www.youtube.com/watch?v=BWDemNNMbeU
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jornalismo investigativo. Ao coligir estes trabalhos, neste volume e na 
série que ele inaugura, pretendemos aproximar o que muitas vezes surge 
separado pelos efeitos dos campos específicos de investigação ou reunido 
no plano mais abstrato da elaboração teórica. 

Neste primeiro livro, Souza Lima e Pacheco de Oliveira traçam um 
panorama amplo, de um século, sobre as ações (e omissões) do Estado 
brasileiro face aos povos indígenas, com especial ênfase à dimensão fundi-
ária e a seus desdobramentos. Os autores mostram como a ascensão do 
atual governo pode ser compreendida não como um suposto retorno 
ao passado tutelar, mas como resultado das intensas transformações 
ocorridas na vida social brasileira. No cenário presente, a tensão entre 
coletividades organizadas em luta por um país mais equânime versus 
elites hegemônicas autoritárias é muito mais explicativa do que supostas 
“regressões”. O cenário mais geral implica tanto o incremento da violência 
perpetrada por atores ligados ao neoextrativismo sobre terras, comuni-
dades e povos indígenas quanto do avanço das formas de luta indígenas. 

O texto de Andréa Zhouri nos convida a refletir sobre o acirramento 
das políticas governamentais que apresentam posições de enfrenta-
mento ao meio ambiente e aos povos indígenas. A partir da análise dos 
discursos de segmentos das Forças Armadas e das oligarquias políticas e 
da ideia de um “ambientalismo de resultados”, a autora discute a emer-
gência do antiambientalismo e do anti-indigenismo em espaços centrais 
de poder. Conforme a autora chama atenção, a proposição de políticas 
de desmanche de direitos constitucionais revela a face de uma “violência 
nua” que ameaça a existência de povos indígenas, quilombolas, e de outros 
povos e comunidades tradicionais.

Deborah Bronz se debruça sobre o projeto Grandes Obras na Amazônia 
— Aprendizados e Diretrizes para desvelar as armadilhas da tecnociência 
e suas formas de engendramento da crítica através da “participação” 
na elaboração de projetos desenvolvimentistas. Assim como Zhouri, 
a partir da análise dos discursos e das práticas de certas instituições e 
de seus especialistas, a pesquisadora explora no capítulo as estratégias 
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de organismos multilaterais e de centros de estudos para aprimorarem 
as práticas empresariais com o objetivo de adequar os investimentos 
aos parâmetros internacionalmente difundidos da sustentabilidade 
ambiental e, assim, garantir a expansão dos grandes empreendimentos 
sobre a Amazônia.

No capítulo subsequente, Mauricio Torres, Cândido Neto da Cunha e 
Natalia Ribas Guerrero analisam como a grilagem de terras se relaciona 
com o recente arcabouço legal para a destinação de terras públicas, bem 
como com outros instrumentos normativos que abrem caminho para um 
ciclo de “legalização de ilegalidades”. Com base em estudos de caso, os 
autores demonstram como essa dinâmica de facilitação e de pressão polí-
tico-econômica afeta as TIs na Amazônia e impacta os povos originários.

Por sua vez, Rosamaria   Loures,   Daniela   Fernandes   Alarcon,  Mauricio  
 Torres e Natalia   Ribas   Guerrero  põem em relevo a heterogeneidade de 
concepções de “desenvolvimento”, demonstrando como a imposição de 
uma definição única, realizada por determinados setores econômicos, 
provoca uma série de violações aos direitos humanos. A análise enfatiza 
as violações sobre os territórios ocupados pelo povo Munduruku, na bacia 
hidrográfica do Tapajós, região amazônica, destacando, ao mesmo tempo, 
as formas estratégicas de resistência e de atuação política dos indígenas 
frente ao avanço da fronteira de exploração capitalista.

Dando continuidade às análises dos conflitos inerentes a projetos 
desenvolvimentistas propostos e implementados na bacia do Tapajós, 
no sexto capítulo, Fábio Zuker traz a público o impacto do avanço do 
plantio de soja e da infraestrutura correlata, principalmente a voltada 
para o transporte, a partir do ponto de vista de agricultores e do povo 
Tupinambá. O autor expõe claramente as implicações das atividades do 
setor para a manutenção dos territórios indígenas e, consequentemente, 
para as condições de constituição de identidades.

Já no sétimo capítulo, Eriki Aleixo de Melo, Ariene dos Santos Lima e 
Ivo Cípio Aureliano apresentam situações específicas de conflito socio-
ambiental, intensificadas nos últimos anos, que afetam drasticamente os 



28

povos indígenas no estado de Roraima. São invasões de TIs por garim-
peiros e especuladores imobiliários, que também disseminam o vírus da 
Covid-19 nas aldeias; a deterioração dos territórios e de seus bens natu-
rais devido à monocultura de Acacia mangium no entorno das TIs; e a 
pressão política de novos projetos de lei de regularização fundiária, além 
da tentativa de imposição da tese do marco temporal nos processos de 
demarcação de TIs.

As ações institucionais de gestão e as decisões jurídicas no caso do 
desastre envolvendo a barragem de mineração da empresa Samarco são 
abordadas por Edmundo Antonio Dias Netto Junior, no oitavo capítulo. 
O desastre levou à destruição de comunidades e territórios sociais por 
mais de 700 quilômetros ao longo da bacia hidrográfica do rio Doce, em 
Minas Gerais e no Espírito Santo. Além da crítica ao modelo de nego-
ciação imposto no caso, que culminou na transformação de uma obri-
gação jurídica de reparação dos danos em uma manifestação voluntária 
de responsabilidade social de empresas, o texto suscita numerosas ques-
tões futuras de pesquisa, ao evidenciar estratégias de atuação das corpo-
rações e do Judiciário.

Finalizando este primeiro volume da série, Ricardo Cid Fernandes e 
Paulo Roberto Homem de Góes também tensionam a noção de desen-
volvimento a partir das perspectivas dos Guarani Mbyá. Analisando a 
região das baías de Paranaguá e Babitonga, situadas respectivamente nos 
estados do Paraná e de Santa Catarina, os autores demonstram a vulnera-
bilização dos territórios dos povos originários, em relação aos “territórios 
do desenvolvimento”. A expansão de complexos portuários e da infra-
estrutura logística associada resulta em rupturas bruscas no ambiente e 
ameaça os espaços de vida dos Guarani Mbyá, seus direitos territoriais 
e as possibilidades de exercerem seus modos de vida.

***
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Nem este volume nem esta série têm a pretensão de esgotar a análise de 
um cenário tão abrangente. Muito pelo contrário: seria possível abordar, 
decupando, outras atividades não enfocadas e os aspectos infraestrutu-
rais a elas associados. Para mencionar algumas, a produção petrolífera, a 
geração de energia termelétrica, ferrovias e rodovias, as formas extrativas 
associadas a um certo “capitalismo verde” etc. Seria igualmente possível 
— fundamental, na verdade — indagar sobre as formas político-gerenciais 
que se espraiam e se impõem como idiomas na negociação de direitos, de 
subjetividades e identidades. Um exemplo que vem se afirmando como 
realidade e demanda análise são os processos que se reúnem na alavan-
cagem de um “empreendedorismo indígena”. Do mesmo modo, há uma 
extensa agenda de pesquisas pela frente quando olhamos o amplo circuito 
de pesquisadores que produzem conhecimentos científicos e tecnoló-
gicos para as diversas etapas de cadeias produtivas destituídas de qual-
quer compromisso ético-moral com valores como a preservação da vida 
e a garantia das condições de reprodução da bio e da sociodiversidade.

O mesmo poderia ser dito das redes de profissionais de variadas áreas 
das ciências sociais, aplicadas ou não, especializadas nas tecnologias de 
mediação em prol da vitória de formas produtivas características do neoe-
xtrativismo de matiz ultra/neoliberal. Escritórios de advocacia, firmas de 
segurança rural (frequentemente fachadas para milícias rurais), escritórios 
de topografia, imobiliárias, empresas de documentação e “salvamento” 
arqueológico e consultorias de mediação socioambiental são apenas 
alguns dos espaços de trabalho e de comercialização das formas de dissu-
asão, engodo e manipulação voltadas à extração, em última instância, de 
formas máximas de lucro, sejam elas mais ou menos tarjadas pelo hori-
zonte da violência, física ou simbólica. A construção de um mundo mais 
equânime, pautado por valores solidários, em que as assimetrias sejam 
reduzidas e se encontrem formas de construção do bem-estar cole-
tivo da maioria, implica necessariamente o enfrentamento e a reorien-
tação dessas formas de lidar com a natureza e com a humanidade, que 
vêm sendo denunciadas pelos movimentos indígenas no plano mundial 
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como ameaças concretas à vida no planeta. Se tal frase podia soar como 
verdade remota em dezembro de 2019, após dois anos de pandemia, sem 
horizonte seguro de superação, parece-nos que ganha outra materiali-
dade. Nesse quadro, é fundamental que nós, pesquisadoras e pesquisa-
dores, estejamos ainda mais atentos às contribuições que a investigação 
científica, rigorosa e comprometida pode dar. Que o movimento indí-
gena, que tem atuado corajosamente na resistência ao desmantelamento 
das políticas públicas e aos ataques aos territórios, na defesa em última 
instância da vida e da vida para todos que a têm como valor coletivo, nos 
sirva de inspiração. 
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Do reconhecimento de  
direitos à luta em torno de sua  
destituição: estado, povos 
indígenas, mercado e violência — 
Brasil, séculos XX e XXI1

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA

BRUNO PACHECO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO

O Brasil atravessou diversas e profundas mudanças em sua história republi-
cana, marcada pela desigualdade e pela violência estruturais. O colonialismo 
interno (GONZÁLEZ CASANOVA, 2007), sempre pronto a ser retomado e 
o desenvolvimentismo cruento da ditadura civil-militar vigente entre 1964 
e 1985, após um golpe de Estado, marcaram e estão diretamente ligados aos 
acontecimentos posteriores: o longo período da chamada “redemocra-
tização” (1984 a 1988, para alguns) e a subsequente expansão de direitos 
como resultado da promulgação da Constituição de 1988. 

Marco divisório na vida da sociedade brasileira em geral e na dos povos 
indígenas em especial, a Constituição não pode ser lida tão só como a 
plena retomada do funcionamento da vida cívica democrática no Brasil, 
já que diversas áreas se mantiveram sob o controle civil-militar, entre 
elas especialmente a questão fundiária; do mesmo modo que diversos 
de seus elementos serviram à manutenção de privilégios, notadamente 
das elites agrárias, que se alteraram significativamente neste período. As 

1 Uma primeira versão do presente texto foi publicada em Urban Anthropology and Studies of 
Cultural Systems and World Economic Development, v. 48, p. 481-529, 2019.
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transformações reunidas sob o rótulo de redemocratização redundaram 
da ação dos movimentos sociais no Brasil e do próprio fazer político em 
que os novos partidos políticos, em especial o Partido dos Trabalhadores, 
tiveram papel preponderante. 

No entanto, a adesão ao chamado “consenso das commodities” 
(SVAMPA, 2019) e ao desenvolvimentismo produtivista por parte dos 
governos petistas, como de outros governos similares na América Latina 
no período, com fins de geração de recursos para distribuição de renda 
e mitigação da fome, permitiu não apenas a continuidade de políticas 
neoliberais no plano da economia, como o fortalecimento da ampla e 
contraditória galáxia de interesses neoextrativistas, reunidos e alinhados 
no impeachment da presidente Dilma Vana Rousseff e na ocupação do 
Legislativo desde ao menos o pleito eleitoral de 2010, com significativa 
ascensão nas eleições de 2014 e, posteriormente, na de 2018. Para o que 
nos interessa no presente texto, os movimentos indígenas são espe-
cialmente significativos, já que os partidos políticos pouco acolheram 
as demandas dos povos que sofreram alguns dos principais efeitos das 
políticas do regime ditatorial, conquanto o número de candidaturas 
indígenas venha crescendo e o mandato da deputada Joênia Wapichana, 
eleita em 2018, venha trazendo significativas diferenças num cenário 
em tudo adverso.2 Diante de tal quadro, especialmente frente à situação 
de emergência extrema produzida pela articulação entre a pandemia de 
COVID-19 e a falta de gestão, os movimentos indígenas demonstram-se 
especialmente importantes na articulação de uma ampla reação em todos 
os níveis contra um governo federal adverso à vida em geral e sobretudo 
à vida dos indígenas em sua diversidade.3

2 Para a crescente presença indígena no legislativo e as questões que isso envolve, ver Paula 
(2017), Paula e Verdum (2020) e Verdum e Paula (2020). 

3 Para a ação da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil no enfrentamento da pandemia, ver 
https://apiboficial.org/luta-pela-vida/; para outras ações, https://apiboficial.org/retrospec-
tiva-2021/. Para a publicação Nossa luta é pela vida (APIB, 2020), ver https://emergenciaindi-
gena.apiboficial.org/files/2020/12/APIB_nossalutaepelavida_v7PT.pdf. Ver ainda Almeida, 
Marin e Melo (2020), Teixeira, Silva e Garnelo (2022) e Eloy Amado (2022).

https://apiboficial.org/luta-pela-vida/
https://apiboficial.org/retrospectiva-2021/
https://apiboficial.org/retrospectiva-2021/
https://emergenciaindigena.apiboficial.org/files/2020/12/APIB_nossalutaepelavida_v7PT.pdf
https://emergenciaindigena.apiboficial.org/files/2020/12/APIB_nossalutaepelavida_v7PT.pdf
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Sabemos que até a Constituição de 1988 os povos indígenas eram 
qualificados através de antigas noções como “grupo”, “tribo” ou “bando” 
e submetidos ao Estado brasileiro na condição de legalmente tutelados. 
Se, enquanto tutelados, eram apenas parcialmente responsáveis por seus 
atos, e a estrutura jurídico-administrativa lhes impunha a mediação e a 
condução cívica de um tutor desempenhado por uma agência do Estado 
republicano, a Constituição de 1988 reconheceu os indígenas como capazes 
para todos os atos de vida civil, assim como de se representarem juridi-
camente por meio de suas organizações. Como diria Pacheco de Oliveira 
(2008), essa nova “moldura da nação”, por precária diante dos desafios 
da diversidade das vidas e das histórias indígenas num país de dimensões 
continentais, forneceu bases que foram agarradas com afinco por gera-
ções de indígenas, engajados em construir alternativas de futuro como 
cidadãos indígenas brasileiros dotados de autonomia. 

Nosso objetivo aqui é mostrar, em linhas gerais, como a tutela — 
enquanto forma de dominação regulamentada nos anos 1910 sob o regime 
republicano — e o assimilacionismo evolucionista — enquanto ideologia 
que vê os povos indígenas como transitórios (PACHECO DE OLIVEIRA, 
1985; SOUZA LIMA, 1995), destinados a fundirem-se numa única “cultura 
nacional”, obviamente em situação subalterna — retornam às ações gover-
namentais nas palavras do presidente da República eleito em 2018 e em 
ações de seus ministérios. Menos que um retorno ao passado, estam-
pa-se assim que estas perspectivas nunca foram totalmente purgadas de 
muitas das práticas da administração pública e das ideologias operantes no 
país. O reverso dessa moeda é que uma articulação política dos indígenas 
sem precedentes (um desafio em meio à diversidade de situações histó-
ricas de contato, de inserção ecológico-territorial, de línguas, tradições 
culturais e projetos de futuro, sem mencionar as distâncias geográficas). 
A presença dos movimentos indígenas é hoje uma realidade inquestio-
nável: se muitas das práticas ditas participativas não redundaram em 
implementação direta de seus frutos, elas facultaram contatos, conheci-
mentos recíprocos muito ampliados pelos usos das modernas tecnologias 
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de informação e das redes sociais e pela realidade da presença indígena 
em instituições de ensino médio e superior. 

Para isso, procuramos delinear alguns contornos gerais da “questão 
indígena” no Brasil, em especial fornecendo informações sobre a situ-
ação indígena contemporânea no Brasil, pouco conhecida daqueles que 
não são etnólogos e pouco acessível a um público mais amplo. É impor-
tante marcar o que nos diferencia de outros países da América Latina, em 
termos demográficos e dos direitos dos povos indígenas em relação às 
terras que tradicionalmente ocupam, bem como das ideologias dispersas 
no senso comum.4 

DADOS GERAIS SOBRE A SITUAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS NO BRASIL

Em termos demográficos, o perfil da população indígena que habita o 
território do Brasil é totalmente diferente das populações indígenas 
da Bolívia e do Peru. De acordo com o censo nacional de 2010, os povos 
indígenas no Brasil totalizavam 896.917 indivíduos indígenas, algo como 
0,47% da população total brasileira. Desse total, 324.834 (36,2%) habitavam 
cidades e 572.083 (63,8%) áreas rurais. Essa minoria demográfica, por 
outro lado, recobre uma riqueza cultural ímpar no planeta: são em torno 
de 305 povos falando 274 línguas, sem contar os povos que perderam suas 
línguas de origem ao longo do processo assimilacionista.5 Os 305 povos 
referidos distribuem-se, segundo dados do Instituto Socioambiental, 
em 726 terras indígenas (TIs) reconhecidas constitucionalmente em 
quase todos os estados da federação brasileira. A soma das TIs corres-
ponde a um total de cerca de 117.377.553 hectares (1.173.776 quilômetros 

4 Ver Souza Lima e Castilho (2013) para uma abordagem relativamente superficial sobre essas 
ideologias. Seria muito importante que pesquisas como as que embasaram o livro que contém 
o referido texto sejam mais ampla e intensivamente feitas.

5 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo de 2010. Informação disponível 
em: https://indigenas.ibge.gov.br/. Acesso em: 22 jan. 2022.

https://indigenas.ibge.gov.br/
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quadrados), compondo 13,8% do território brasileiro). Na Amazônia situ-
am-se 424 áreas, perfazendo 115.344.445 hectares, ou 23% da superfície 
desta ampla região, somando 98,25% de toda a extensão de TIs no Brasil. 
Fora da Amazônia, alguns dos povos indígenas mais numerosos do país 
habitam terras de diminutas dimensões.6 O Mapa 1 acima nos mostra as 

6 Dados elaborados pelo Instituto Socioambiental. Disponível em: https://pib.socioambiental.
org/pt/Localiza%C3%A7%C3%A3o_e_extens%C3%A3o_das_TIs. Acesso em: 22 jan. 2022.

MAPA 1  |   DIMENSÕES E LOCALIZAÇÕES DE TIS NO BRASIL

fonte: Instituto Socioambiental. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/
Localiza%C3%A7%C3%A3o_e_extens%C3%A3o_das_TIs. Acesso em: 22 jan. 2022.
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dimensões e localizações das TIS, e o Mapa 2 nos apresenta ao “retrato” 
de um Brasil com terras que, idealmente, estariam fora do mercado de 
terras, destinando-se a unidades de conservação, terras indígenas, terras 
de quilombos, assentamentos de reforma agrária e áreas militares.

Diversas TIs estão entre as áreas mais ricas em recursos naturais 
(biodiversidade e minérios, situando-se também em posições geopolí-
ticas essenciais para mobilidade ou defesa do território), num país cada 
vez mais devastado pelo extrativismo selvagem, pelas queimadas de 
florestas, pelo agronegócio sem qualquer compromisso com a susten-
tabilidade e pela exploração mineral. Na prática, muitas dessas terras 

MAPA 2  |   ÁREAS LEGALMENTE ATRIBUÍDAS PARA UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, 
TERRAS INDÍGENAS, ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRÁRIA, QUILOMBOLAS  
E ÁREAS MILITARES

fonte: Grupo de Inteligência Territorial Estratégica - Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (dados de 2010). Disponível em: https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/gite/
projetos/atribuicao/index.html. Acesso em: 22 jan. 2022.
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estão invadidas, e os indígenas, encurralados por atividades criminosas 
e predatórias, sem acesso a políticas governamentais e suporte. Mesmo 
nessas condições, todas as informações demonstram que as TIs são as 
maiores reservas de biodiversidade; mesmo as áreas menores, situadas 
fora da Amazônia, são as mais ecologicamente preservadas.

Tal situação não deve ser entendida como evidência de um Estado 
nacional que superou seu passado colonial e reconheceu os direitos das 
populações originárias como parte orgânica de sua composição pluriét-
nica e multicultural, que reconheceu as formas de uso coletivo da terra e 
a importância do meio ambiente numa escala sem par nas Américas, sem 
que isso tenha sido objeto de conflitos e disputas que hoje estão evidentes 
na cena pública. Para nosso intento — melhor entender como se configu-
raram as relações entre o Estado brasileiro e os povos indígenas no passado 
recente —, é importante recuar, brevemente, ao início do século XX.7 Sem 
entender a luta pela superação da tutela e pelo acesso e pela garantia de 
direitos, não é possível entender o que vem sendo chamado de backlash.8 

A questão indígena — por ter uma dimensão territorial marcante e 
por nos confrontar com o controle que redes de poder locais, grandes 
coalizões de interesses, milícias e facções criminosas exercem sobre 
amplas porções do território brasileiro, por vezes estabelecendo domí-
nios armados (MIRANDA e MUNIZ, 2018) — explicita alguns dos prin-
cipais dilemas da sociedade brasileira atual. Em tudo que abordaremos, 
há que se relativizar visões costumeiras de um Estado nacional homo-
gêneo e estabelecido de uma vez por todas em atos de criação como 

7 Ver Souza Lima (1987; 1995; 2005); Ramos (1998) e Baniwa (2006).

8 Termo técnico que, a partir da década de 1950, começou a ser usado para caracterizar uma situação 
na qual muitas pessoas têm uma forte reação contra algo, principalmente no campo político, e 
vem sendo amplamente utilizado no país e no mundo, em especial para designar a retomada de 
valores morais em questões de gênero e sexualidade, perspectiva bastante restrita peara pensar 
o que se passa no Brasil. Vejam-se os outros dois livros desta série: Rauber, Alarcon, Zucarelli, 
Souza Lima, Oliveira (2022) e Alarcon, Zucarelli, Souza Lima, Oliveira, Rauber, (2022), além 
de Fábio (2022).
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independências ou de estabelecimento de regimes como o caso do repu-
blicano no Brasil, momentos que aprendemos a celebrar desde a biblio-
grafia escolar da disciplina história.9 É pelo caráter fortemente desigual 
da ação desse Estado que muitas vezes os melhores desenhos de inter-
venção da administração pública podem e devem ser explicados. Também 
nisso as excruciantes situações colocadas pela pandemia de Covid-19 
no país vieram estampar a permanência das desigualdades regionais e a 
instabilidade do chamado “pacto federativo” no Brasil.

DA TUTELA À SUA EXTINÇÃO JURÍDICA

A Proclamação da República em 1899 fez emergir de um passado colo-
nial uma nação que trouxe consigo as marcas institucionais e simbólicas 
da aristocracia monárquica, da escravidão e do Padroado (fusão entre 
Igreja e Estado). Em que pese o afã modernizador do Segundo Império 
(1840-1889), as elites governantes da República tinham grandes desafios 
a enfrentar: um enorme território, com inúmeros eldorados e quimeras, 
além de um contingente humano composto por populações múltiplas 
— escravizados africanos, imigrantes europeus, populações indígenas 
e uma massa de população nascida na colônia, na qual predominavam 
mestiços de todas as ordens, que constituíram os numerosos quadros 
da burocracia de um Estado nacional em expansão.

Análises de nossa nascente antropologia e do pensamento social brasi-
leiro, sob o império do paradigma evolucionista (CASTRO FARIA, 2002), 
dada a realidade da miscigenação, indagavam se e como seria possível forjar 
um povo que se sentisse pertencente a uma pátria que, por se sentir povo 
brasileiro, poderia assegurar soberania nacional enquanto ocupante e guar-
dião de um vasto território de dimensões continentais. Mais importante, 

9 Para a perspectiva sobre o conceito de Estado com que trabalhamos, ver Souza Lima e Gonçalves 
Dias (2021).
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pensava-se se seria viável que surgisse aqui uma civilização capaz de 
entrelaçar como íntegro um território em grande parte espaço geográ-
fico incógnito, mapa grandioso que se antepõe a uma ideia mesmo de 
nação e serve de base à imaginação nacional, uma nação a ser conquis-
tada e colonizada desde os centros de poder da República, fundada sob 
o signo da desigualdade, em que o universalismo, por contraditório que 
o pareça, é valor ausente (CARVALHO, 1987). Tais marcas simultanea-
mente invocam a imagem da fragmentação da América espanhola como 
fantasma atemorizante e a ser exorcizado, suscitando a pergunta: como 
se delimitam as “fronteiras da nação”?

 Foi dentro desse quadro que em 1910 se constituiu o Serviço de 
Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPITN), 
primeira iniciativa da recém proclamada República para a proteção e a 
colonização de indígenas e trabalhadores rurais. Em 1918, o órgão passou 
a Serviço de Proteção aos Índios (SPI), concentrando sua atuação na polí-
tica indigenista.10 O SPI surgiu como resposta aos inúmeros conflitos asso-
ciados à ocupação e à exploração territorial em diversos pontos do país, 
dentro dos quadros de um Estado em expansão e de atividades econô-
micas que penetravam regiões ocupadas por povos indígenas em estado 
de guerra contra seus invasores.

Através do artigo 6º do Código Civil brasileiro em vigor desde 1917, 
ao lado dos maiores de 16 e menores de 21 anos, das mulheres casadas e 
dos pródigos — legalmente, aqueles que dilapidam seus bens e o patri-
mônio familiar compulsivamente — os “silvícolas” — termo reservado 
aos indígenas, a remetê-los à natureza — foram incluídos como “relati-
vamente incapazes”. Em 1928, foi atribuída ao SPI a tarefa de executar a 
tutela de Estado sobre o status jurídico genérico de “índio”, sem deixar 

10 Em 1918, a tarefa de colonização dirigida com base em trabalhadores nacionais foi deslocada para 
o Serviço de Povoamento do Solo. Sobre o SPI, ver Souza Lima (1995). Esta categoria designava 
de modo eufemizado os egressos da escravidão que precisariam passar por uma ação pedagó-
gica do Estado para se tornarem úteis à “civilização nacional”.
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claros os critérios que norteavam a atribuição da categoria.11 Essa inde-
finição possibilitou que o SPI não se instalasse no Nordeste e no Sul do 
Brasil, sob o argumento de que eram regiões onde a presença portuguesa 
teria devastado as populações indígenas, que teriam se miscigenado e já 
estariam reduzidas a mestiços (caboclos) a serem incorporados à massa 
dos trabalhadores nacionais. Inaugurou-se então a fase do regime tutelar 
dos povos indígenas, que dava sequência às iniciativas coloniais “civili-
zatórias”, levando adiante práticas assimilacionistas. Por trás da ideia de 
criar reservas indígenas estava a concessão de terras de ínfimas propor-
ções que assegurassem apenas as condições básicas para seu sustento; 
no futuro, se tornariam pequenos produtores rurais, ocupando o terri-
tório brasileiro na condição de “trabalhadores nacionais”. Foi esse o espí-
rito que prevaleceu na criação de grande parte das atuais áreas de Mato 
Grosso do Sul, demarcadas pelo SPI. Não à toa, algumas delas são hoje 
objeto de intensas disputas e conflitos.12

Tal visão decorre do passado colonial, quando os indígenas eram trans-
formados em escravos por meio da guerra ou em vassalos por aceitação 
da autoridade régia. Em ambos os casos, eram imediatamente expostos 
ao mundo colonial. Por ocasião da Proclamação da República, a nação se 
constituiu sob o signo do evolucionismo, da racialização e do positivismo 
ortodoxo.13 Instaurada por um golpe de Estado, a República colocava os 
indígenas na condição de mão de obra idealmente útil ao patronato rural, 
um entendimento dos povos originários que se prolongou por todo o 
século XX e ainda hoje, sob o rótulo do empreendedorismo, dá susten-
tação a diversas ações de expropriação e submissão dos índios.

11 Essa formulação é atribuída a correligionários do general Rondon, que encaminharam o texto 
a ser aprovado como Lei nº 5.484, em 27 de junho de 1918. Ver Souza Lima (1995).

12 Ver, por exemplo Eloy Amado (2020).

13 Sobre o tema há farta bibliografia. Ver Skidmore (1974), Maio e Santos (1996), Carvalho (2017), 
Schwarcz (1993), Santos (2008), Seyferth (2015; 2020) e Souza Lima e Gonçalves Dias (2020) 
entre outros.
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Ao longo dos anos 1950, à experiência do SPI somou-se uma nova 
geração de jovens profissionais, antropólogos atuantes no SPI, envol-
vidos com a Antropologia Social e Cultural (SOUZA LIMA, 2005a; 2005b). 
Vivendo no mundo do pós-guerra, já conscientes dos perigos dos nacio-
nalismos, das doutrinas de racialização (em especial a partir do holo-
causto) e dos novos colonialismos do século XX, bem como referidos a 
um outro quadro teórico em termos da própria disciplina antropológica, 
propuseram que as terras ocupadas pelos indígenas deveriam lhes asse-
gurar uma transformação social autogerida e paulatina, em harmonia 
com o seu relacionamento com a natureza e na direção que julgassem 
oportuna. Dessa geração de antropólogos e indigenistas surgiu a propo-
sição e a posterior criação da figura administrativa de parque indígena, o 
primeiro dos quais foi o Parque Indígena do Xingu. Criado em 1961, hoje 
Território Indígena do Xingu, abarcava de algum modo a preservação da 
natureza e dos modos indígenas de ser dos povos que o habitam.14

A extensão do Parque do Xingu suscitou inúmeras reações, sobre-
tudo de latifundiários que alimentaram a “indústria” de grilagem no 
Centro-Oeste brasileiro, e, de certo modo, fixou por muito tempo certas 
visões cristalizadas sobre os indígenas no Brasil. Por um lado, o parque 
se tornou uma “vitrine” do indigenismo brasileiro onde supostamente 
viviam populações indígenas originais, “intocadas” pelos homens brancos, 
como foi sempre mencionado; onde os índios preservavam seu modo de 
vida “primitivo”, o modo de vida do “verdadeiro índio”, imaginado pelo 
Romantismo. Por outro, nesse mesmo período, sem os benefícios do 
SPI, os povos indígenas do Nordeste lutavam arduamente para se verem 
reconhecidos como indígenas e não como meros “remanescentes” dos 
verdadeiros índios. Com a exceção dos Fulniô, todos os demais tinham 
perdido o domínio sobre os idiomas de seus ancestrais e estavam espa-
lhados em pequenos grupos, com sua cultura material bastante redu-
zida, sendo alvos de discriminação e de diversas formas de exploração. 

14 Para a criação do Parque Indígena do Xingu, ver Menezes (1999).
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Eram, portanto, considerados, desde o início da ação do SPI, não mais 
como indígenas, mas como mestiços a poucos passos da plena assimi-
lação como “trabalhadores nacionais”.

Em 1964, após um golpe civil-militar, o Brasil atravessou um período sob 
a égide de uma ditadura que se estendeu por duas décadas.15 Sob o regime 
ditatorial, como foi frequente, a ideologia expansionista interna de base 
colonial aliou-se ao pensamento geopolítico militar embebido nas tramas 
da Guerra Fria para propor iniciativas de controle do território com justi-
ficativas de forte apelo nacionalista. Ademais, a ideia de um interior inabi-
tado cheio de riquezas, que precisa ser explorado e conquistado de forma 
autoritária (VELHO, 1976), combinou-se a um momento muito especí-
fico do processo de modernização conservadora (MOORE JR., 1967) em 
curso no país. Tais ideias, cuja história está profundamente entranhada no 
imaginário político brasileiro, justificaram uma cruenta onda de grandes 
obras de infraestrutura (hidrelétricas, estradas, redes de transmissão etc.) 
e projetos de desenvolvimento rural integrado, servindo de modo amplo 
à articulação política e econômica entre empresariado e militares, espe-
cialmente na indústria de construção civil (CAMPOS, 2014) que incidiu 
sobretudo na região Centro-Oeste e na Amazônia, áreas habitadas pelos 
maiores contingentes indígenas no país. Se dos finais dos anos 1990 até o 
presente o que vem sendo chamado de neoextrativismo (SVAMPA, 2019) 
se instalou, o solo em que medra no caso brasileiro é distinto do de outras 
colônias de exploração das Américas e mesmo do da espanhola, em que 
pese múltiplas aproximações de base histórico-cultural.16

15 A ditadura civil-militar no Brasil (DREYFUS, 1981) dos anos 1960 se estabeleceu com o golpe de 
1964, durando formalmente até a eleição, por um Colégio Eleitoral, do político civil Tancredo 
Neves para presidente em 15 de janeiro de 1985. A ditadura civil-militar acirrou-se, tornando-se 
fortemente autoritária e alinhada aos EUA, com o Ato Institucional de 13 de dezembro de 1968, 
que cerceou liberdades democráticas individuais e coletivas e propiciou instrumentos legais 
para o exercício violento da coerção física. A expansão rumo à região Centro-Oeste e à Amazônia 
deu-se após este período. Ver Davis (1978).

16 Ver, por exemplo, Bosi (1992) e Pacheco de Oliveira (2016). Para aproximações entre neoxtra-
tivismo e autoritarismo, ver Acselrad, Furtado, Barros, Giffoni e Assis (2021).
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A visão e as práticas tutelares e o assimilacionismo caracterizaram as 
ações de Estado junto aos povos indígenas praticamente durante todo o 
século XX. Há ainda muito a ser estudado e escrito no tocante à ação indi-
genista no Brasil, marcada pela violência e pela brutalidade, por massa-
cres e descasos, que, hoje, é remeter ao final do período de existência do 
SPI e para a Fundação Nacional do Índio (Funai).17 

O SPI foi extinto em 1967, e neste mesmo ano foi criada a Fundação 
Nacional do Índio (Funai). O objetivo da Funai (SOUZA LIMA, 2010) 
era exercer o monopólio tutelar, provendo os indígenas de toda as ações 
de Estado necessárias (sobretudo nos campos da saúde e da educação), 
consoante as ideias de “proteção tutelar” às comunidades indígenas, 
inclusive às suas terras e aos seus ritmos culturais específicos, represen-
tando-as juridicamente. Na concretude, em 1969, a Funai viu-se enredada 
no endurecimento da ditadura militar (com o Ato Institucional nº 5, de 
13 de dezembro de 1968), que tinha planos para um projeto desenvolvi-
mentista de integração nacional diretamente envolvendo a Amazônia, e 
desenvolveu relações de dependência, clientelismo e, em muitos casos, 
exploração dos indígenas.18

Nas décadas de 1970/80, a violência contra os povos indígenas e outras 
tantas iniquidades perpetradas em nome do futuro do Brasil foram ampla-
mente denunciadas (DAVIS, 1978; VALENTE, 2017). Os crimes contra 
povos indígenas foram muitos, e sua apuração só começou no governo 
de Dilma Vana Rousseff (2011-2016). 

17 Para este tema especificamente, ver Corrêa (2002; 2014), Valente (2017), Beltrão (2018; 2019; 
2022), Sant’Anna, Castro e Jacó Vilela (2018), e Guimarães (2015), entre outros

18 Sobre a Funai, ver Souza Lima (2010), Setemy (2010) e Pacheco de Oliveira e Freire (2006). 
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No meio dessa conjuntura altamente adversa, sobretudo para dar 
satisfação aos investidores/credores internacionais do “desenvolvimento 
brasileiro”, eles próprios pressionados pelas organizações que defen-
diam os direitos indígenas, o regime militar brasileiro aprovou o Estatuto 
do Índio, Lei nº 6001/1973. Apesar de seu teor assimilacionista e de ter 
sido promulgado em meio à desenfreada corrida às terras amazônicas, o 
Estatuto lançou as bases da luta das populações indígenas pelo direito à 
terra. Mais uma vez, o foco das iniciativas estava na Amazônia, enquanto 
os demais povos indígenas permaneciam em crescente abandono.19

As pressões internacionais à época estavam balizadas pelas ideias de 
“anistia” e “direitos humanos”. A ação de movimentos internacionais 
de defesa dos direitos humanos, notadamente do Banco Mundial, reper-
cutiu nos dispositivos financiadores da expansão governamental rumo à 
Amazônia, ameaçando o Estado brasileiro com cortes de recursos finan-
ceiros ao regime militar. Moldou-se aí um padrão de interação conflitiva 
entre o Estado brasileiro, os movimentos internacionais e as agências 
multilaterais de financiamento que marcaria a década posterior. Neste 
quadro surgiu uma articulação entre setores progressistas das igrejas 
cristãs (católica e protestantes), da academia (antropólogos formados 
nos novos cursos de pós-graduação) no final dos anos 1960 e, sobretudo, 
os povos e coletividades indígenas que passam a se organizar para lutar 
junto aos setores do Estado por seus direitos (BICALHO, 2010; PACHECO 
DE OLIVEIRA, 2001; MATOS, 1997 e 2006). A estes devemos agregar 
amplas redes internacionais que os povos indígenas de todo o mundo  
 
 
 
 
 

19 Para uma análise importante das razões do surgimento do Estatuto do Índio no Brasil, ver 
Pacheco de Oliveira (1985).
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passaram a tecer entre diferentes países e nas organizações do sistema 
ONU (BARROSO-HOFFMANN, 2009).20

Não sem tensões, estavam lançadas as bases da coalizão de forças 
reunida em 1988 na Assembleia Nacional Constituinte. O lobby “pró-índio” 
teve intensa participação indígena e foi vencedor de batalhas expressivas 
que transparecem no texto constitucional.21 No Capítulo VIII, intitulado 
“Dos Índios”, a Constituição Brasileira estabelece:

art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originá-
rios sobre as terras que tradicionalmente ocupam, compe-
tindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens. [...]

art. 232.  Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos 
os atos do processo. (BRASIL, 1988)

20 A história deste momento precisaria ainda ser mais bem estudada. Implicaria recompor as trans-
formações internas da Igreja Católica, em especial na América Latina, com os reflexos de uma 
guinada em direção aos pobres após o Concílio Vaticano II (1962-1965) e com suas repercussões 
continentais (como a Teologia da Libertação), em especial com a chamada teologia da encul-
turação. Do mesmo modo, seria necessário melhor elaborar a formação de certa vertente da 
antropologia brasileira que passou a se fazer essencialmente na ação junto aos povos indígenas. 
Eventos como as conferências de Barbados I e II foram fundamentais nesta articulação crítica 
da ação missionária e da antropologia contra o desenvolvimentismo das ditaduras latino-ameri-
canas. Entre muitos outros ver, Barroso-Hoffmann (2009, p. 161-162), Oliveira (2000), Montero 
(1996) e Rufino (2013). O evento crítico do chamado Projeto de Emancipação dos Índios foi um 
momento essencial nesta articulação: por um decreto, Maurício Rangel Reis, então titular do 
Ministério do Interior — ao qual a Funai se vinculava —, responsável pela colonização interna 
induzida no Brasil pelo regime ditatorial civil-militar, pretendeu decretar a emancipação dos 
índios do regime tutelar, o que no ordenamento jurídico e na prática política da época signifi-
cava destituí-los de qualquer direito à terra. Ver Davis (1978) e Bicalho (2019). Para a institu-
cionalização da moderna pós-graduação em antropologia no Brasil, ver Corrêa (1995). 

21 Para o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, ver: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 22 jan. 2022. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Pelo artigo 210, o texto constitucional reconhece ainda o direito dos 
índios a uma educação diferenciada, mais uma vez sem esclarecer quem 
são os indígenas, de modo a permitir a implementação de políticas espe-
cíficas para uma dada população alvo. O novo Código Civil brasileiro 
(Lei nº 10.406, de 2001, sancionada em 10 de janeiro de 2002, em vigor 
desde 2003) extirpou a questão da capacidade civil relativa e finalmente 
o Congresso Nacional ratificou, pelo Decreto Legislativo nº 143, de 20 de 
junho de 2002, a Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais em Países 
Independentes, também chamada Convenção nº 169 da Organização 
Internacional do Trabalho, em vigor no plano jurídico internacional 
desde 1991.22 A ratificação da Convenção permitiu o reconhecimento 
das populações indígenas como povos distintos, incluindo direitos asso-
ciados a esta nova condição e aportando vários instrumentos às lutas 
indígenas no Brasil. Uma das maiores conquistas foi a possibilidade de 
as coletividades identificarem seus integrantes como indígenas perante 
várias esferas da sociedade civil e do Estado brasileiros. Com isso, os 
integrantes das comunidades indígenas conseguiram garantir o acesso 
a programas de saúde e educação, bem como reivindicar direitos sociais 
variados. Puderam também acionar o sistema jurídico em sua própria 
defesa em conflitos de interesse surgidos do não reconhecimento de 
sua inserção étnica.

Se é fato que o associativismo indígena não se iniciou com a Constituição 
de 1988, é evidente que desde então recebeu um estímulo considerável. 
Os movimentos indígenas e suas inúmeras formas de expressão institu-
cional, sobretudo no modelo não-autóctone das chamadas organizações 

22 Sobre a convenção 169 e sua história, ver Rodríguez-Piñero (2006). 
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indígenas (OIs), têm feito grande diferença desde os anos 1970-1980.23 
As OIs têm amplitudes de ação muito distintas. Algumas representam 
aldeias, enquanto outras atingem o âmbito regional ou mesmo grandes 
redes de organizações, como a Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (Coiab), a Articulação dos Povos Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), a Articulação dos 
Povos Indígenas do Sul (Arpinsul) e a Articulação dos Povos Indígenas 
do Pantanal e Região Centro-Oeste (Arpipan). Há, ainda, a tentativa de 
reuni-las na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Tais redes 
se estabeleceram em padrões distintos de tentativas anteriores, como 
a da criação da União das Nações Indígenas (UNI), criada em 1980; na 
prática, a UNI se desarticularia no imediato pós-Constituinte.24

É importante marcar que os movimentos indígenas não se restringem 
a organizações formalizadas como associações civis sem fins lucrativos 
de acordo com a legislação brasileira; a própria Apib não o é, e seu papel 
na atualidade no cenário nacional e internacional é indiscutível. Ou seja: 
também aí há inovação, em termos de formas de associativismo e ação 
política. A ação indígena tem passado com grande eficácia por redes 
sociais em ambientes virtuais e por articulações entre coletividades indí-
genas de diferentes naturezas (como as retomadas de terra) que não se 
resumem nem são lideradas por essas organizações. 

23 As organizações indígenas se estruturam segundo modelo de associação vigente no ordenamento 
político brasileiro, que serve de base a qualquer forma de organização não governamental, espe-
cialmente as voltadas para a defesa de direitos e sem fins lucrativos. Ver: https://coiab.org.br/; 
https://www.apoinme.org/; https://web.facebook.com/atyguasu/?_rdc=1&_rdr; https://pt-br.
facebook.com/ARPINSULBRASIL/; https://web.facebook.com/pages/category/Community/
Arpin-Sudeste-120282683105100/?_rdc=1&_rdr; http://www.yvyrupa.org.br/; https://pt-br.
facebook.com/conselhoterena/ e https://apiboficial.org/. Acesso em: 22 jan. 2022.

24 Para uma análise importante produzida desde dentro dos movimentos indígenas por um de 
seus principais pensadores e atores, com larga experiência em posições institucionais distintas 
em organizações indígenas e representando-os em instâncias participativas e postos burocrá-
ticos na administração pública brasileira, ver Baniwa, 2006. Ver também Matos (1997), Albert 
(2000), Pacheco de Oliveira (2001), Pacheco de Oliveira e Freire (2006), Bicalho (2010), 
Oliveira (2015), Verdum (2017), Pontes, Machado e Santos (2021) e outros. 

https://coiab.org.br/
https://www.apoinme.org/
https://web.facebook.com/atyguasu/?_rdc=1&_rdr
https://pt-br.facebook.com/ARPINSULBRASIL/
https://pt-br.facebook.com/ARPINSULBRASIL/
https://web.facebook.com/pages/category/Community/Arpin-Sudeste-120282683105100/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/pages/category/Community/Arpin-Sudeste-120282683105100/?_rdc=1&_rdr
http://www.yvyrupa.org.br/
https://pt-br.facebook.com/conselhoterena/
https://pt-br.facebook.com/conselhoterena/
https://apiboficial.org/
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No entanto, é fundamental destacar que já durante o processo cons-
tituinte os interesses ruralistas, na época representados sobretudo pela 
União Democrática Ruralista (UDR), e de empresas mineradoras atuaram 
intensamente contra o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas, 
assim como contra dispositivos constitucionais favoráveis à proteção ao 
meio ambiente. Os ruralistas, particularmente, demonstraram enorme 
poder organizativo, articulados sob a forma da Frente Ampla Ruralista, 
e conseguiram barrar todas as tentativas de reconhecimento de direitos 
coletivos sobre a terra. É importante destacar que, em termos jurídicos, 
em parte por medida protetiva, em parte por composição com os setores 
empenhados na defesa da propriedade privada, os indígenas têm o direito 
de usufruto das terras que tradicionalmente ocupam, mas sua proprie-
dade, assim como o seu subsolo, é da União.25 No próprio cenário do 
processo constituinte iniciou-se um conjunto de ataques aos indígenas 
e seus apoiadores sob a forma de verdadeiras campanhas na imprensa e 
de intenso ativismo no Legislativo, seja sob a forma de projetos de lei, 
seja de comissões parlamentares de inquérito.26 

25 No Legislativo brasileiro, uma frente parlamentar é uma articulação suprapartidária de inte-
grantes do Poder Legislativo voltada à atuação legislativa em torno de um tema de interesse 
comum. Ainda que não tenham previsão regimental, esses poderosos grupos de interesse podem 
usar o espaço da Câmara dos Deputados e do Senado para atuar, sendo que as reais e principais 
articulações políticas passam por elas. Algumas hegemonizam comissões específicas, estas, sim, 
regulamentadas e dotadas de recursos. Sobre a ação ruralista através da Frente Ampla Ruralista 
(ou da Agropecuária) no Legislativo no período de 1986-1991, ver Fernandes (2018). Para o 
campo mais amplo da ação ruralista e a constituição, a partir de 1995, da Frente Parlamentar 
da Agropecuária, ver Bruno (2002; 2003; 2017). Para autorrepresentação da história da Frente, 
ver https://fpagropecuaria.org.br/historia-da-fpa/. Acesso em: 22 jan. 2022. 

26 “Com poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, a CPI apura um fato determi-
nado e por prazo certo. A CPI pode ser criada no âmbito de cada uma das Casas, por requerimento 
de um terço dos respectivos parlamentares, ou do Congresso Nacional, por requerimento de um 
terço dos senadores e um terço dos deputados. A CPI pode convocar pessoas para depor, ouvir 
testemunhas, requisitar documentos e determinar diligências, entre outras medidas. Ao final 
dos trabalhos, a comissão envia à Mesa, para conhecimento do Plenário, relatório e conclusões. 
O relatório poderá concluir pela apresentação de projeto de lei e, se for o caso, suas conclusões 
serão remetidas ao Ministério Público, para que promova a responsabilização civil e criminal dos 
infratores”. Fonte: Agência Senado. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/glos-
sario-legislativo/comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi. Acesso em 22 jan. 2022.

https://fpagropecuaria.org.br/historia-da-fpa/
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/comissao-parlamentar-de-inquerito-cpi
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Ao longo de todo o período da redemocratização, tais ataques nunca 
cessaram, como tampouco cessou o controle militar sobre a questão fundi-
ária. Morfologias organizacionais como os chamados Grupos Executivos 
de Terras e, depois, o chamado Projeto Calha Norte são provas disso.27 
Estabelecido em 1985 como ampla intervenção de cunho geopolítico que 
visava a aparelhar a ação militar nas fronteiras amazônicas do Brasil num 
projeto com duração limitada, existe ainda hoje.28 Dos militares viria 
uma renhida oposição a qualquer iniciativa de demarcação de TIs ou de 
destinação coletiva na região, sobretudo de grandes porções para uma 
mesma terra. A alternativa que prefiguravam era cindir estes espaços 
de direito indígena em pequenas áreas entrecortadas por núcleos colo-
niais. As articulações com as elites políticas locais foram também favo-
recidas por estas intervenções. Vemos, paulatinamente, se constituírem 
as alianças que decantam no presente momento histórico.

27 Ver Almeida (1980; 1983; 1990; 1991). Sobre o projeto Calha Norte e sua incidência na questão 
indígena, ver Pacheco de Oliveira (1990a) e os textos coligidos em Pacheco de Oliveira (1990b). 

28 No portal do Ministério da Defesa — disponível em: https://www.gov.br/defesa/pt-br/
assuntos/programas-sociais/copy_of_programa-calha-norte; acesso em: 22 jan. 2022—, 
encontramos a seguinte definição: “Criado em 1985 e integrado ao Ministério da Defesa desde 
1999, o Programa Calha Norte (PCN) tem a missão de contribuir para a manutenção da sobe-
rania nacional, a integridade territorial e a promoção do desenvolvimento ordenado e susten-
tável na sua área de atuação. 

 No cumprimento dessa missão, possui como objetivos estratégicos o aumento da presença do 
Poder Público; a melhoria da infraestrutura nas áreas de defesa, educação, esporte, segurança 
pública, saúde, assistência social, transportes e desenvolvimento econômico.

 Também busca a promoção do desenvolvimento sustentável; a ocupação de vazios estratégicos; 
a melhoria do padrão de vida das populações; a modernização do sistema de gestão municipal 
e o fortalecimento das atividades econômicas estaduais e municipais da região onde atua. 
O PCN abrange, atualmente, 442 municípios, distribuídos em dez estados: Acre, Amapá, 
Amazonas, Maranhão, Matogrosso, Matogrosso dos Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. 
Ao todo, são 5.986.784 quilômetros quadrados): 70,30% do Brasil (Área do Brasil: 8.515.767 
quilômetros quadrados). Total da População da Área de abrangência do PCN (15.832.958 
hab): 7,53% do Brasil (a população do Brasil em 2019 era de 210.037.000 hab, segundo o IBGE). 
Outro dado considerado relevante é que o PCN engloba 85% da população indígena brasileira 
em uma área que corresponde a 99% da extensão das terras indígenas.”

https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/programas-sociais/copy_of_programa-calha-norte
https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/programas-sociais/copy_of_programa-calha-norte
https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/programa_calha_norte/2020/442a_municipiosa_PCN.pdf
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SOB O SIGNO DA PARTICIPAÇÃO

No plano da administração pública diretamente envolvida com os povos 
indígenas, no entanto, as mudanças foram muitas. A progressiva quebra 
do monopólio da ação tutelar do Estado se deu com a retirada da concen-
tração de poderes que a Funai detinha na relação com os povos indígenas. 
Atento à imagem internacional do Brasil e preocupado em atrair capitais 
externos e demonstrar uma modernidade conectada aos tons neolibe-
rais daquele momento, Fernando Collor de Mello (1990-1992), primeiro 
presidente eleito pelo voto universal após as décadas da ditadura, tomou 
uma série de medidas de grande impacto na vida dos povos indígenas da 
Amazônia. Convidou para ser meu ministro do Meio Ambiente o renomado 
e internacionalmente conhecido ambientalista José Lutzemberger, crítico 
ferrenho da ação da ditadura sobre o meio ambiente, abrindo portanto a 
possibilidade de negociação de novos modos de vida; também enfrentou a 
oposição militar ao demarcar a extensa Terra Indígena Yanomâmi, situada 
nos estados do Amazonas e de Roraima, na fronteira com a Venezuela, 
uma reivindicação desde os anos 1970 e tema tabu, por razões geopolí-
ticas, para o establishment da ditadura. 

Collor de Mello foi também o responsável por descentralizar da Funai 
as ações indigenistas e tentar fazê-las parte da burocracia governamental 
de modo mais amplo, seguindo as direções dadas pelo texto constitucional 
de ruptura da tutela e de direitos à assistência diferenciada. Através dos 
decretos presidenciais de nos 23, 24, 25 e 26, de 4 de fevereiro de 1991, as 
tarefas relativas à saúde, à educação, ao desenvolvimento rural e ao meio 
ambiente, exercidas com enorme precariedade — salvo exceções pontuais 
— pela Funai, foram atribuídas aos Ministérios da Saúde (MS), da Educação 
(MEC), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Meio Ambiente (MMA). 

Nesta mesma direção, o Brasil sediou em 1992, na cidade do Rio de 
Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o Meio-Ambiente e o 
Desenvolvimento (CNUMAD-92) evento no qual o movimento indígena 
teve destacada atuação e negociaram-se grandes projetos de preservação 
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do meio ambiente e de reciclagem da incipiente burocracia ambienta-
lista brasileira. Dentre tais projetos, o mais importante, sem dúvida, 
foi o Projeto Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil — 
PPG-7, e seu subcomponente indígena, o Projeto Integrado de Proteção 
às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL).29 O deli-
neamento dessas intervenções envolvia uma das metas estabelecidas 
na constituição e na agenda das instituições multilaterais de fomento e 
cooperação técnica internacional para o desenvolvimento: a participação 
social dos interessados, criando um imperativo de estabelecimento de 
novas práticas e rotinas administrativas que a administração pública no 
Brasil — com poucas exceções, pouco afeita a qualquer prática demo-
crática — tinha pouco interesse em desenvolver por sua natureza histó-
rica de base fortemente autoritária, mas que aos poucos viria a ser lenta 
e parcialmente absorvida. 

O impeachment de Collor de Mello em 1992 não significou uma ruptura 
desse padrão, que se manteve durante os anos de governo de Itamar 
Franco, vice-presidente eleito que concluiu o mandato. Mas foi durante 
a gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC) na presidência do país 
(1994-2002) que as direções de reconhecimento fundiário (sobretudo 
na região amazônica) e de instalação de ações de Estado para os povos 
indígenas em áreas como as da saúde, da educação, do fortalecimento da 
cultura e da autonomia foram implementadas a partir de outros setores da 
administração pública além da Funai e adquiriram contornos próximos 
à organicidade de políticas. 

Cada uma dessas políticas teve, no entanto, trajetórias muito distintas 
e impactaram de modo muito diferenciado os povos indígenas ao longo 
do país. Em geral, tais políticas atuaram frente a um mesmo povo de 
maneira dissonante e conflituosa entre si, gerando aquilo que muitos 

29 Ver: https://antigo.mma.gov.br/florestas/programa-para-a-prote%C3%A7%C3%A3o-das-
-florestas-tropicais.html. Acesso em: 22 jan. 2022. Sobre o surgimento do PPTAL, ver Lima 
(2003) e Valente (2010).

https://antigo.mma.gov.br/florestas/programa-para-a-prote%C3%A7%C3%A3o-das-florestas-tropicais.html
https://antigo.mma.gov.br/florestas/programa-para-a-prote%C3%A7%C3%A3o-das-florestas-tropicais.html
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defensores do modelo tutelar chamaram de fomento da “divisão” dos 
índios, um “acirramento de faccionalismos”, confundindo os efeitos 
de sua má implementação com os contornos de um novo modelo. Para 
outros ainda, em geral defensores de ações indigenistas de matiz tutelar, 
a diversidade de culturas, histórias e padrões sociais (muitas vezes, em 
casos de proximidade física, com as rivalidades e os preconceitos sedi-
mentados no tempo) inviabilizariam a construção de organizações pan-in-
dígenas ou mesmo de âmbito regional, tornando inevitável o retorno à 
mediação não indígena. 

O que poderia ter sido a base de um planejamento de Estado etni-
camente informado e de execução regionalizada sob o duplo controle 
dos povos indígenas e de dispositivos federais ficou muito aquém do 
previsto, dados os escassos recursos e a tendência de terceirização dos 
serviços de Estado. Neste mesmo período, algumas organizações indí-
genas e as muitas ONGs indigenistas de mediadores — em meio a muitos 
conflitos — adquiriram progressivamente maior atuação em ações de 
implementação de políticas. Essa foi uma novidade de mão dupla: se, de 
um lado, essa participação foi um ganho, de outro, essas organizações 
passaram a executar muito mais políticas de governo, em vez de agirem 
como interlocutoras do movimento indígena. Em vez de participarem 
do debate, transformaram-se em responsáveis técnicas por processos 
burocráticos de ações de Estado. E mais: essa presença acarretou pouca 
ou nenhuma preparação dos quadros indígenas para assumirem posi-
ções-chaves nas negociações com as agências envolvidas, deixando mais 
uma vez os indígenas à mercê da cadeia de mediadores governamentais 
e não governamentais.

Nos oito anos de governo de FHC, as políticas indigenistas e o próprio 
mundo social do indigenismo viram-se, pois, momentaneamente e aparen-
temente modificados. Novos atores, novas linhas de força, novas confi-
gurações de poder e “novos cenários” regionais viram-se reforçados 
(sobretudo os amazônicos) ou enfatizados, terras foram demarcadas 
em quantidade expressiva, juntando-se à definição de reservas naturais 
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e ao reconhecimento de terras de comunidade quilombolas, retirando do 
mercado de terras uma porção significativa das terras públicas no Brasil. 
As antigas redes de poder emanadas do órgão indigenista foram confron-
tadas com as dificuldades de reprodução colocadas pela parcial reforma 
da administração pública (ou do “Estado”, como foi chamada inadequa-
damente) que impediu concursos, propôs novas morfologias organi-
zacionais e fez entrar em cena outras redes regionais e internacionais. 

No entanto, todas essas transformações não ganharam o grau de insti-
tucionalização necessária à sua continuidade de modo sólido. Na verdade, 
as metas de diminuição do Estado, de retirada das agências da adminis-
tração pública e da presença de ações de governo de organizações não 
governamentais, bem como a tentativa de redesenhar a administração 
pública e a própria ideia de Estado viram-se limitadas e despolitizadas, 
em função das forças políticas contrárias que têm pautado a vida de 
governos federais sob o presidencialismo de coalizão. A dimensão do 
planejamento, em suas grandezas social e política, que teria sido essen-
cial, foi apenas parcialmente e por curto tempo retomada anos depois 
nos governos petistas. Vimos as tecnologias de governança neoliberal se 
disseminarem: o planejamento estratégico — como técnica de gestão de 
conflitos/produção de consensos e organização de agendas — virou uma 
prática corrente, muitas vezes descarnada de seu sentido mais impor-
tante: a construção de consensos efetivamente compartilhados e de 
vetores comuns de ação social. 

No plano do associativismo indígenas, João Pacheco de Oliveira (2001) 
apontou a explosão do número de organizações indígenas na década 
de 1990. Tal crescimento e a assunção de diversas funções de governo 
mediante convênios e termos de cooperação, particularmente na área 
da saúde, deixou a marca da perda progressiva da postura crítica, dando 
lugar a debates “técnicos”, mais compatíveis com as funções de exercício 
do governo que de controle social sobre as ações do mesmo, mudança que 
Bruce Albert qualificou como uma passagem de uma “etnicidade política” 
para uma “etnicidade de resultados” (2000, pp. 197-199), característica 
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dessa fase de proliferação de organizações. As organizações indígenas 
teriam, assim, deixado de lado a ênfase na interpelação crítica do Estado 
e na luta por direitos territoriais para priorizar um diálogo pulverizado 
com uma pletora de atores nacionais e globais pertencentes ou não às 
agências de fomento e cooperação governamentais que passaram a doar 
recursos para os povos indígenas por meio de projetos. Teria se criado, 
ao melhor estilo de uma governança neoliberal predominante no socio-
ambientalismo a partir deste período, um “mercado dos projetos” e de 
“novas políticas” descentralizadas de desenvolvimento (Pacheco de 
Oliveira, 2001, 2002; Albert, 2000). A importante meta da “participação 
indígena” mostrou-se, portanto, apenas relativamente atingida.

A pauta neoliberal de minimização do Estado, marca dos governos 
de Fernando Henrique Cardoso, contribuiu enormemente para reforçar 
estes problemas. A instabilidade e a carência de recursos públicos voltados 
para a capacitação de quadros gestores fizeram com que as organizações 
localizadas fora da região amazônica, não contempladas pelos acordos 
firmados com a cooperação internacional, tivessem oportunidades bem 
menores de expansão e desenvolvimento. 

Ademais, a importante e significativa atuação na regularização das TIs 
se limitou, em larga medida, à região amazônica: na prática, a solução dos 
conflitos mais graves, que contraporiam governo e setores do agronegócio 
naquele momento, foram evitados, agravando os quadros de violência e 
tensão em regiões de colonização antiga no Brasil, como o Nordeste, o 
Sul e o Centro-Oeste. Tais regiões se configuraram como aquelas onde 
a tensão social e os conflitos com lideranças indígenas não cessaram de 
crescer, mesmo nos anos da chamada redemocratização.30 

A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva e a ascensão de um governo do 
Partido dos Trabalhadores trouxeram inúmeras expectativas, expressas 
na maciça adesão eleitoral dos indígenas em favor de sua candidatura. 

30 Para uma análise das ações indigenistas dos governos do PSDB, ver, entre outros, Souza Lima, 
Hoffman, Iglesias, Garnelo e Pacheco de Oliveira (2004). 
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Mas, já no primeiro ano do governo, as frustrações eram grandes. O 
primeiro governo Lula (2003-2006) estabeleceu pouca ou nenhuma 
interlocução com os povos indígenas e suas organizações, ignorando 
suas demandas, expectativas e proposições no tocante a temas como 
terra, saúde e educação, principais tópicos da pauta do movimento 
indígena. Dentre os inúmeros compromissos de campanha do PT (e de 
Lula) com os movimentos indígenas, os principais eram a continuidade 
da agenda da demarcação e a solução do caso da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol, cujo processo demarcatório se iniciara em 1977, tendo 
sofrido inúmeras vicissitudes.31 

Falar dos 14 anos dos governos petistas, em especial no tocante à 
questão indígena, não é tarefa simples, até porque há muito a ser coli-
gido, confrontado e estudado, e os resultados das ações de Estado foram 
extremamente contraditórios. De um lado, pouca ou nenhuma atenção 
especial, considerando os principais tópicos da agenda indígena relativa 
à terra, à sustentabilidade, aos instrumentos básicos para a autonomia 
ou às especificidades do tratamento das questões de saúde. De outro, 
uma inserção sem precedentes em termos de políticas universais, uma 
grande expansão (não de todo bem sucedida) da cobertura dos serviços 
na área de educação e uma abertura à presença e à participação social de 
indígenas inédita: além das conferências de saúde indígena que já vinham 
sendo realizadas, realizou-se outra conferência de saúde indígena (deve-
riam ter sido duas) e uma conferência nacional de política indigenista,  
 
 
 

31 Ver Oliveira (2019) sobre o processo demarcatório da Raposa Serra do Sol e outras questões 
relacionadas à articulação do Conselho Indígena de Roraima (CIR), uma das mais expressivas 
organizações indígenas do Brasil. Ver também Silva (2018) para os efeitos da decisão do Supremo 
Tribunal Federal que por fim daria ganho de causa aos indígenas quanto à demarcação em terra 
contínua, e que colateralmente seria base de alguns dos instrumentos jurídicos de descons-
trução dos direitos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam.
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em Brasília, entre os dias 14 e 17 de dezembro de 2015, após um extenso 
processo de conferências locais e regionais.32 

É preciso ter em mente que a marca principal do período petista foi a 
implantação de um padrão de crescimento econômico de cunho desen-
volvimentista como base de políticas distributivistas de mitigação da 
pobreza.33 O modelo, que se generalizou sobretudo pela América Latina e 
além, vem sendo chamado de neoextrativista (SVAMPA, 2019) e consiste 
numa exacerbação de tendências já pré-dadas sob o signo de tendên-
cias, pressões e coalizões neoliberais, de um lado, e, de outro, da busca 
da geração de divisas para realizar distribuição de renda, ainda que sem 
uma inflexão radical dos padrões globais de acumulação que sustentam 
patamares brutais de desigualdade social. Baseia-se na exportação de 
commodities, na época em alta nos mercados mundiais — em especial da 
agroexportação, dos produtos da mineração e da exploração petrolífera 
em águas profundas — e na expansão de grandes empreendimentos de 
cunho infraestrutural — em especial os ligados ao setor elétrico, como 

32 O documento-base de discussão e o esquema de realização da conferência — que podiam ser 
acessados em 2020 pelo seguinte link: http://www.funai.gov.br/index.php/todos-presiden-
cia/3252-documentos-1-conferencianacional-de-politica-indigenista — não se acham mais 
acessíveis. Sobre a conferência, cujos resultados foram divulgados pela Funai (que, já após 
o impeachment da presidente Dilma Rousseff, censurou uma parte considerável do material, 
impedindo que ele fosse divulgado) podiam ser encontrados em: http://www.funai.gov.br/
index.php/comunicacao/noticias/3606-funai-divulga-resultados-da-i-conferencia-na-
cional-de-politica-indigenista; em 2020, não há mais traço deles no portal da Funai. Acham-se 
notícias esparsas em: https://www.gov.br/funai/pt-br/search?SearchableText=confer%-
C3%AAncia%20nacional%20de%20pol%C3%ADtica%20indigenista%20documento%20
base; e fragmentos de documentos em: https://www.gov.br/funai/pt-br/arquivos/conteudo/
ascom/2017/03-mar/01propostastotaisetapanacional.pdf. A documentação propositiva e 
metodológica, assim como os resultados, podem ser localizados em: https://flacso.org.br/?pro-
ject=promocao-formacao-e-incentivo-a-participacao-indigena-no-processo-preparato-
rio-da-1a-conferencia-nacional-de-politica-indigenista. Acessos: 22 jan. 2022.

33 É importante sinalizar que não houve redistribuição, na medida em que a concentração de 
renda continuou a crescer, ainda que efetivamente as disparidades tenham sido reduzidas, a 
fome tenha sido combatida e uma significativa parte da população tenha sido retirada da linha 
da pobreza. 

http://www.funai.gov.br/index.php/todos-presidencia/3252-documentos-1-conferencianacional-de-politica-indigenista
http://www.funai.gov.br/index.php/todos-presidencia/3252-documentos-1-conferencianacional-de-politica-indigenista
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3606-funai-divulga-resultados-da-i-conferencia-nacional-de-politica-indigenista
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3606-funai-divulga-resultados-da-i-conferencia-nacional-de-politica-indigenista
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3606-funai-divulga-resultados-da-i-conferencia-nacional-de-politica-indigenista
https://www.gov.br/funai/pt-br/search?SearchableText=confer%C3%AAncia nacional de pol%C3%ADtica indigenista documento base
https://www.gov.br/funai/pt-br/search?SearchableText=confer%C3%AAncia nacional de pol%C3%ADtica indigenista documento base
https://www.gov.br/funai/pt-br/search?SearchableText=confer%C3%AAncia nacional de pol%C3%ADtica indigenista documento base
https://www.gov.br/funai/pt-br/arquivos/conteudo/ascom/2017/03-mar/01propostastotaisetapanacional.pdf
https://www.gov.br/funai/pt-br/arquivos/conteudo/ascom/2017/03-mar/01propostastotaisetapanacional.pdf
https://flacso.org.br/?project=promocao-formacao-e-incentivo-a-participacao-indigena-no-processo-preparatorio-da-1a-conferencia-nacional-de-politica-indigenista
https://flacso.org.br/?project=promocao-formacao-e-incentivo-a-participacao-indigena-no-processo-preparatorio-da-1a-conferencia-nacional-de-politica-indigenista
https://flacso.org.br/?project=promocao-formacao-e-incentivo-a-participacao-indigena-no-processo-preparatorio-da-1a-conferencia-nacional-de-politica-indigenista


66

veremos no segundo volume dessa série, com a planificação e a expansão 
de inúmeras usinas hidrelétricas de porte variado. 

Para os povos indígenas, isso significou um avanço brutal e violento 
sobre suas terras, cujo processo de regularização se viu progressivamente 
estancado, seguindo uma tendência que já vinha de antes. Os quadros 
abaixo mostram o número de TIs declaradas (ou seja, que passaram pelas 
primeiras etapas do processo de regularização fundiária) e as TIs homo-
logadas (as que o concluíram plenamente). Os números são eloquentes.

QUADRO 1  |  REGULARIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS — BRASIL

PRESIDENTE [PERÍODO]

TIS DECLARADAS* TIS HOMOLOGADAS*

Nº** EXTENSÃO 
(HA)**

Nº** EXTENSÃO 
(HA)**

Michel Temer 
[05/2016 — 09/2018]

3 3.397.569 1 19.216

Dilma Rousseff 
[jan./ 2015 — maio/2016]

15 932.665 10 1.243.549

Dilma Rousseff 
[jan./2011 — dez./2014]

11 1.096.007 11 2.025.406

Luiz Inácio Lula da Silva 
[jan./2007 — dez./2010]

51 3.008.845 21 7.726.053

Luiz Inácio Lula da Silva 
[jan./2003 — dez./2006]

30 10.282.816 66 11.059.713

Fernando Henrique Cardoso 
[jan./1999 — dez./2002]

60 9.033.678 31 9.699.936

Fernando Henrique Cardoso 
[jan./1995 — dez./1998]

58 26.922.172 114 31.526.966

Itamar Franco  
[out./1992 — dez./1994]

39 7.241.711 16 5.432.437

Fernando Collor  
[mar./1990 — mar./1992]

58 25.794.263 112 26.405.219

José Sarney  
[abr./1985 — mar./1990]

39 9.786.170 67 14.370.486
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QUADRO 2  |  REGULARIZAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS — AMAZÔNIA LEGAL 
BRASILEIRA

 PRESIDENTE [PERÍODO]

TIS DECLARADAS* TIS HOMOLOGADAS*

Nº** EXTENSÃO 
(HA)**

Nº** EXTENSÃO 
(HA)**

Michel Temer  
[maio/2016 — set./2018]

2 3.392.275 1 19.216

Dilma Rousseff  
[jan./ 2015 — maio/2016]

10 878.462 9 1.240.776

Dilma Rousseff  
[jan./2011 — dez./2014]

5 964.170 11 2.025.406

Luiz Inácio Lula da Silva 
[jan./2007 — dez./2010]

26 1.821.205 13 7.690.239

Luiz Inácio Lula da Silva 
[jan./2003 — dez./2006]

20 7.917.596 52 10.988.935

Fernando Henrique Cardoso 
[jan./1999 — dez./2002]

47 15.767.121 18 9.642.668

Fernando Henrique Cardoso 
[jan./1995 — dez./1998]

32 17.138.447 81 30.709.327

Itamar Franco  
[out./1992 — dez./1994]

23 6.518.162 10 5.499.776

Fernando Collor  
[mar./1990 — mar./1992]

35 23.390.618 74 25.795.019

José Sarney  
[abr./1985 — mar./1990]

34 11.009.449 21 9.452.807

* Inclui sete (7) TIS reservadas por decreto: uma (1) sob Sarney, três (3) sob Collor, uma (1) 
durante o primeiro mandato de Lula e duas (2) durante seu segundo mandato. 
** as colunas “Nº” e “Extensão” não devem ser somadas, já que diversas TIs foram 
homologadas durante um governo e redefinidas em outro. 

fonte: Instituto Socioambiental. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/en/
Demarcation. Acesso em: 20 jan. 2020.34

 

34 Em 22 de janeiro de 2022, os dados não se acham mais disponíveis online nesse link.

https://pib.socioambiental.org/en/Demarcation
https://pib.socioambiental.org/en/Demarcation
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Um dos principais temas da pauta do movimento indígena foi longa-
mente evitado: a criação de um conselho propositor e deliberativo para 
as políticas indigenistas, paritário entre Estado e organizações indígenas, 
com participação da sociedade civil organizada e do Ministério Público 
Federal. A ideia de um conselho dessa natureza, sedimentada durante a 
reunião do Fórum Social Mundial de 2003, foi apresentada aos diversos 
setores de governo (à própria Funai, ao Ministério da Justiça, à Casa 
Civil etc.) e insistentemente apresentada por uma ampla articulação dos 
atores indígenas e pró-indígenas que organizariam o Fórum em Defesa 
dos Direitos Indígenas, foi barrada por setores específicos, como a Casa 
Civil da Presidência da República, em momentos de tramitação bastante 
avançada. O que os movimentos indígenas esperavam era conseguir com 
isso uma organicidade operacional entre setores do Estado que desen-
volviam ações juntos às suas coletividades. Em 22 de março de 2006, foi 
criada a Comissão Nacional de Política Indigenista como um suposto teste 
à criação do Conselho; só em 2008, pelo Projeto de Lei nº 3.571, o governo 
encaminharia ao Congresso Nacional a proposta de tramitação. Criado 
pelo Decreto nº 8.593, de 17 de dezembro de 2015, durante a realização da 
muito reivindicada I Conferência Nacional de Política Indigenista, já no 
segundo governo de Dilma Vana Rousseff, sob uma conjuntura em que 
as graves rupturas de 2016 já estavam delineadas, o conselho só foi insta-
lado em 27 de abril de 2016, a poucos meses do impeachment de Rousseff, 
e se reuniu apenas uma única vez até o momento.35

Outro exemplo do descaso com o assunto foi a extrema morosidade 
em viabilizar uma política para o fomento à autonomia dos povos indí-
genas e de seus territórios, reivindicação que data de meados dos anos 
1990, só formalizada em 2012 através da Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI), pelo Decreto 
nº 7.747. Mesmo formalmente constituída e sendo fruto de um notável 

35 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.
htm. Acesso em: 22 jan. 2022.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm
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processo de consulta, amplamente participativo, aos povos indígenas em 
suas regiões, a PNGATI nunca contou com recursos que viabilizassem a 
implementação de novos territórios indígenas.36

Diante da pouca receptividade à questão indígena, um pequeno contin-
gente de indígenas Guarani, Kaingang e Xokleng vindos do Sul do Brasil 
acampou na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde estão dispostos 
os principais órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, na 
intenção de reivindicar uma solução para seus problemas territoriais. 
Diante da ruptura de compromissos que logo os primeiros meses de 
governos do PT demonstraram, em agosto de 2003 ainda, a Coiab, em 
ato de protesto, rasgou publicamente o programa de governo que servira 
à campanha eleitoral. Entre os principais atingidos estavam os povos 
habitantes da TI Raposa Serra do Sol que, junto com outros setores do 
movimento indígena e apoiadores, julgaram muito importante que os 
movimentos indígenas se articulassem para reivindicar direitos usando a 
ideia do acampamento e se apropriando do mês de abril — em cujo dia 19 
se celebra o “dia do índio” — e estabeleceram o chamado Abril Indígena, 
em torno do Acampamento Terra Livre, que desde então tem se realizado 
todos os anos, apesar da crescente repressão policial.37 

O desenvolvimentismo dos anos de governos petistas, em particular 
com a instalação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 
2007, exacerbou os ataques aos povos indígenas e, segundo dados do 
Conselho Indigenista Missionário, fez com que os índices de violência 
e o número de assassinatos de indígenas duplicassem entre os anos de 

36 Ver Stibich (2019).

37 Para um vídeo sobre os primeiros sete anos do Acampamento Terra Livre, ver https://www.
youtube.com/watch?v=nOAqSo9f0Zo. Acesso em 22 jan. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=nOAqSo9f0Zo
https://www.youtube.com/watch?v=nOAqSo9f0Zo
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2003 e 2005 e não cessasse de crescer daí por diante.38 Juntamente com os 
ataques de milícias e pistoleiros rurais contratados por interesses econô-
micos de cada região do país, houve também a mobilização da Polícia 
Federal e da Força Nacional contra os coletivos indígenas que procu-
ravam fazer valer os direitos consignados na própria legislação brasileira 
ou nas legislações de que o Brasil é signatário. 

Tal foi o caso da ação governamental contra o povo Munduruku e 
outros povos que se opuseram à hidrelétrica de Belo Monte e ao licen-
ciamento da hidrelétrica de São Luiz do Tapajós.39 Situações de extrema 
violência, com direito à presença de forças coercitivas estatais, também 
foram e continuam frequentes em Mato Grosso do Sul, em especial em 
torno de reintegrações de posse de áreas que os índios, particularmente os 
Guarani Kayowa e os Terena, “retomaram” na busca de recompor territó-
rios que lhes foram usurpados ao longo do tempo. Quadro similar poderia 

38 Para os relatórios sobre a violência contra os povos indígenas, ver: https://cimi.org.br/wp-con-
tent/uploads/2021/11/relatorio-violencia-povos-indigenas-2020-cimi.pdf e https://cimi.
org.br/observatorio-da-violencia/edicoes-anteriores/. Para o PAC, ver: https://www.bndes.
gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_
institucional/o_bndes_politicas_publicas/pac.html; e https://bibliotecadigital.economia.
gov.br/handle/777/338?offset=20.. Acessos em: 22 jan. 2022.

39 Sobre as questões em torno de Belo Monte, ver Pacheco de Oliveira e Cohn (2014) e Magalhães e 
Carneiro da Cunha (2017). A cobertura de imprensa mais substantiva está em sites da imprensa 
alternativa, como, por exemplo, em: https://reporterbrasil.org.br/2013/02/construtora-de-be-
lo-monte-descumpre-condicionantes-socioambientais-ibama-nao-pune/ (2013); https://
arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/ (2013); https://www.cptnacional.
org.br/multimidia/12-noticias/conflitos/1518-nota-publica-governo-federal-monta-no-
va-operacao-de-guerra-contra-o-povo-munduruku (2013); https://apublica.org/2014/12/
batalha-pela-fronteira-munduruku/ (2014); ou, muito recentemente, em: https://amazonia-
real.com.br/o-custo-de-belo-monte/ (2021). Nos sites Brasil de Fato (https://www.brasil-
defato.com.br/); Amazônia — Notícias e Informação (https://amazonia.org.br/); Repórter 
Brasil (https://reporterbrasil.org.br/); Amazônia Real (https://amazoniareal.com.br/); 
Agência Pública (https://apublica.org/) e nos sites da grande mídia (que com frequência repu-
blica material desses mesmos sites, além de produzir outros conteúdos) há copioso material. 
Acessos em 22 jan. 2022.

https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-violencia-povos-indigenas-2020-cimi.pdf
https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-violencia-povos-indigenas-2020-cimi.pdf
https://cimi.org.br/observatorio-da-violencia/edicoes-anteriores/
https://cimi.org.br/observatorio-da-violencia/edicoes-anteriores/
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_institucional/o_bndes_politicas_publicas/pac.html
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_institucional/o_bndes_politicas_publicas/pac.html
https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuacao_institucional/o_bndes_politicas_publicas/pac.html
https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/338?offset=20..
https://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/777/338?offset=20..
https://reporterbrasil.org.br/2013/02/construtora-de-belo-monte-descumpre-condicionantes-socioambientais-ibama-nao-pune/
https://reporterbrasil.org.br/2013/02/construtora-de-belo-monte-descumpre-condicionantes-socioambientais-ibama-nao-pune/
https://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/
https://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/
https://www.cptnacional.org.br/multimidia/12-noticias/conflitos/1518-nota-publica-governo-federal-monta-nova-operacao-de-guerra-contra-o-povo-munduruku
https://www.cptnacional.org.br/multimidia/12-noticias/conflitos/1518-nota-publica-governo-federal-monta-nova-operacao-de-guerra-contra-o-povo-munduruku
https://www.cptnacional.org.br/multimidia/12-noticias/conflitos/1518-nota-publica-governo-federal-monta-nova-operacao-de-guerra-contra-o-povo-munduruku
https://apublica.org/2014/12/batalha-pela-fronteira-munduruku/
https://apublica.org/2014/12/batalha-pela-fronteira-munduruku/
https://amazoniareal.com.br/o-custo-de-belo-monte/
https://amazoniareal.com.br/o-custo-de-belo-monte/
https://www.brasildefato.com.br/
https://www.brasildefato.com.br/
https://amazonia.org.br/
https://reporterbrasil.org.br/
https://amazoniareal.com.br/
https://apublica.org/
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ser apontado para o sul da Bahia, em especial em torno dos Tupinambá.40 
Os conflitos se acirraram em especial nos governos de Dilma Rousseff, 
seja pela queda progressiva dos valores das commodities, seja pela segunda 
fase do PAC, iniciada em 2011.

Em todas essas situações, a capacidade de mobilização indígena e 
seu uso das tecnologias de registro em vídeo em celulares e câmeras, 
bem como o uso das redes sociais, foram essenciais para documentar os 
inúmeros ataques de milícias rurais e pistoleiros travestidos e legalizados 
sob a forma de “firmas de segurança”.41 Assim, em 2012, quando diante 
da ameaça concreta de despejo de suas terras, a comunidade kayowa 
Pyelito Kue escreveu e disseminou uma carta em que dizia o seguinte: “Já 
avaliamos a nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos 
mesmo em pouco tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida 
digna e justa”. Isto foi interpretado como um indicativo de planos de 
suicídio coletivo (e não de resistência e luta a qualquer custo), tendo 
sido deflagrada uma campanha nas redes sociais que ganharia o mundo 
com a hashtag #SOMOSTODOSGUARANIKAYOWA.42 

São conhecidos os desdobramentos políticos de 2011 para o presente 
— com a eleição do atual governo de Jair Bolsonaro, período no qual os 
ditos movimentos de junho de 2013 guardam uma singular importância 
política e simbólica — incluindo os da eleição presidencial de 2014, embora 

40 Ver http://caci.cimi.org.br/#!/dossie/968/?loc=-20.612219573881028,-56.568603515625,6 
(acesso em: 22 jan. 2022) para um minucioso quadro da situação de MS, onde estão os mais 
elevados números de assassinatos de indígenas no Brasil. Ver igualmente o dossiê Fighting 
for indigenous lands in modern Brazil. The reframing of cultures and identities. Vibrant, 15 (3), 
organizado por João Pacheco de Oliveira (2018). Ver também Eloy Amado, (2020) e Alarcon 
(2019; 2022).

41 Para o uso pelos indígenas de mídias e redes sociais, em particular pela juventude, ver Oliveira 
(2015).

42 Ver https://revistaforum.com.br/noticias/o-toque-do-maraca/ e https://jornalggn.com.br/
politicas-sociais/a-mobilizacao-pelos-guarani-kaiowa-nas-redes-sociais/, entre muitos 
outros. Acesso em: 22 jan. 2022.

http://caci.cimi.org.br/#!/dossie/968/?loc=-20.612219573881028,-56.568603515625,6
https://revistaforum.com.br/noticias/o-toque-do-maraca/
https://jornalggn.com.br/politicas-sociais/a-mobilizacao-pelos-guarani-kaiowa-nas-redes-sociais/
https://jornalggn.com.br/politicas-sociais/a-mobilizacao-pelos-guarani-kaiowa-nas-redes-sociais/
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sejam insuficientemente estudados; é impossível fazê-lo neste texto. Isso 
não significa, contudo, que podemos nos esquivar de destacar que não 
vivemos rupturas profundas. Assim, ainda que não sejam hoje as mesmas 
elites do início do século XX, procura-se, por outros motivos, manter o 
controle do acesso à terra, decerto com interesses muito distintos, como 
a financeirização e a venda dela a grandes grupos nacionais, por meio de 
proprietários falsamente brasileiros (chamados de “laranjas” no Brasil). 

O intenso trabalho da nada homogênea Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) para produzir mudanças na legislação relativa ao 
meio ambiente — sendo as alterações do Código Florestal em 2012 um 
turning point — teve continuidade no que alguns parlamentares da FPA 
chamam de “guerra das terras indígenas” (RAUBER, 2021; 2022): o renhido 
trabalho de enfrentamento no Legislativo para desconstrução dos direitos 
indígenas, por um lado; e a crescente organização para enfrentamentos no 
Judiciário, aliada à violência crescente no mundo rural. Entre os principais 
problemas do novo código está uma anistia aos desmatadores, a possibi-
lidade de reduzir a reserva legal de mata nativa nas propriedades rurais e 
a diminuição das áreas protegidas em nascentes, beira de rios e topo de 
morros. Outro ponto de discórdia é a emenda (de número 164) que divide 
entre União e estados a responsabilidade de criar regras sobre a produção 
agrícola em Áreas de Preservação Ambiental Permanente (APPs).

Nesta verdadeira batalha pela destruição dos direitos territoriais 
indígenas, um evento crítico teve especial importância e nos mostra os 
vínculos entre os jogos políticos mais amplos e a política indigenista. 
Nos anos de 2015-2016, vimos a instalação da “Comissão Parlamentar de 
Inquérito destinada a investigar fatos relativos à Fundação Nacional do 
Índio (Funai) e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) na demarcação de TIs e de remanescentes de quilombos”, já 
tentada, sem sucesso, em 2013 (RAUBER, 2021). 

Sob a conjuntura em que se prepararia e se consumaria o impeach-
ment da presidente Dilma Vana Rousseff — definido em segunda votação 
no Senado Federal em 31 de agosto de 2016 —, a CPI foi montada por 
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representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, inclusive pela 
atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina 
Corrêa da Costa Dias.43 O foco da atuação da CPI, do modo contrafac-
tual como tudo vem sendo feito desde 2015 na vida pública brasileira, foi 
rechaçar a importante — mas não decisiva — participação dos antropó-
logos como peritos no processo administrativo chamado de identificação 
de terras de coletividades com formas de apropriação da terra etnica-
mente diferenciadas da propriedade privada individual. Segundo essas 
formulações, as perícias antropológicas têm se dado de modo fraudulento, 

43 Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias é uma engenheira agrônoma e agroempresária que exerceu 
diversos mandatos parlamentares por seu estado natal, o Mato Grosso do Sul (na fronteira com 
Paraguai, Argentina e Bolívia, região do Pantanal), onde sua família tem uma história de abusos 
contra os povos indígenas e suas terras. Atuou como liderança fundamental na aprovação de 
projetos de lei de interesse do agronegócio e visivelmente contra a defesa do meio ambiente e as 
populações tradicionais, em especial a chamada lei pró-agrotóxicos (Lei nº 6.299/2002), que seria 
sancionada em 2018 — lei esta que liberou inúmeras substâncias antes proibidas e até hoje alta-
mente tóxicas para serem usadas como defensivos agrícolas. Para um resumo biográfico oficial, 
ver https://www.camara.leg.br/deputados/178901/biografia. Para seu site pessoal, ver http://
terezacristinams.com.br/biografia/. Sobre a atuação da parlamentar, ver https://brasil.elpais.
com/brasil/2018/09/26/politica/1537970891_279915.html. Sobre a atuação histórica das famí-
lias de que descende Tereza Cristina no esbulho de terras indígenas, ver https://amazonia.org.
br/mato-grosso-e-potencia-do-agronegocio-da-politica-ruralista-e-dos-clas-ocultos/. A 
matéria, escrita a partir do trabalho de mapeamento realizado pelo De Olho nos Ruralistas — 
Observatório do agronegócio no Brasil (https://deolhonosruralistas.com.br/) sobre a situação 
fundiária de MS (https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoms/) cobre ainda os diversos 
outros “clãs” que controlam a situação fundiária em MS e MT, inclusive a família do ex-procu-
rador chave da chamada Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol. Acesso em: 22 jan. 2022. No caso 
específico da família Alves Corrêa e dos índios Terena, ver Eloy Amado (2019). 

https://www.camara.leg.br/deputados/178901/biografia
http://terezacristinams.com.br/biografia/
http://terezacristinams.com.br/biografia/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537970891_279915.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/26/politica/1537970891_279915.html
https://amazonia.org.br/mato-grosso-e-potencia-do-agronegocio-da-politica-ruralista-e-dos-clas-ocultos/
https://amazonia.org.br/mato-grosso-e-potencia-do-agronegocio-da-politica-ruralista-e-dos-clas-ocultos/
https://deolhonosruralistas.com.br/
https://deolhonosruralistas.com.br/deolhonoms/


74

“inventando” índios e quilombolas onde não existem.44 Tal acusação vem 
sendo formulada ao menos desde os anos 1990 por diferentes atores. 

O ataque visou também a Antropologia como saber científico, pelo 
papel que a disciplina e seus profissionais detêm nas etapas iniciais do 
processo de regularização fundiária de TIs e quilombolas, visando em espe-
cial à prática da etnografia e a seus princípios ético-científicos tarjados de 
fraudulentos. Suas ações foram tratadas como “não científicas”, mesmo 
tendo sido praticadas por pessoas pós-graduadas em Antropologia em 
instituições de alto prestígio no Brasil. Neste roldão, foram muitos os 
ataques à Associação Brasileira de Antropologia (ABA), tomada como 
propaladora de posições supostamente “ideológicas” e aliada a institui-
ções internacionais (uma referência a projetos financiados pela Fundação 
Ford, de resto de total conhecimento público). Essas organizações esta-
riam interessadas em promover a quebra da soberania brasileira sobre as 
terras do país, em especial da Amazônia. A ABA e seu então presidente, 
Antonio Carlos de Souza Lima (2015-2016), tiveram o seu sigilo fiscal 
quebrado.45 Tal medida foi suspensa por um mandado de segurança 
junto ao Supremo Tribunal Federal, mas desconhecemos o destino dos 

44 A identificação de terras indígenas ou quilombolas é uma prática administrativa pela qual, a 
partir de um procedimento etnográfico — regulado não só pelos princípios éticos e científicos 
da Antropologia, mas também por normas administrativas embasadas nos princípios consti-
tucionais, por antropólogos e outros profissionais (biólogos, agrônomos, cartógrafos, enge-
nheiros florestais etc.), — estudam-se e apresentam-se sob a forma de um relatório as propostas 
de limites para terras indígenas e quilombolas. Sobre o tema, ver Souza Lima e Barreto Filho 
(2005) e Pacheco de Oliveira (2006). Como outros procedimentos periciais envolvendo a 
atuação cientificamente fundada de antropólogos, a identificação vem sendo matéria de muitas 
reflexões e produção dos antropólogos canalizada pela Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA) em seminários, livros, posicionamentos éticos, e vídeos. 

45 Antonio Carlos de Souza Lima era o Presidente da Associação neste biênio e coordenou a estru-
turação de todo o amplo processo de defesa da ABA e dos antropólogos acusados no relatório 
final da CPI, medidas que continuariam sob a presidência de Lia Zanotta Machado (2017-2018). 
Ver Souza Lima, Beltrão, Lobo, Castilho, Lacerda e Osorio (2018), Souza Lima e Gonçalves 
Dias (2021) e o texto de Julia Dalla Costa no volume relativo ao agronegócio, bem como, para 
a conjuntura mais geral, Machado, Motta & Facchini (2018); O’Dwyer (2018).
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desdobramentos da CPI que, inconclusa dentro de seu prazo regula-
mentar (encerrado em julho de 2016), foi recriada numa segunda etapa, 
ainda no processo de negociação do impeachment, só tendo sido fechada 
em maio de 2017. 

Para os argumentos desse texto, é importante ressaltar que a CPI se 
estabeleceu a partir de procedimentos administrativos altamente irre-
gulares do ponto de vista do regimento da Câmara dos Deputados. Foi 
negociada no timing da articulação política do impeachment pelo deputado 
evangélico Eduardo Cunha, seu presidente naquele momento, membro 
do partido do então vice-presidente Michel Temer e principal articulador 
da retirada de Dilma Rousseff, hoje preso por corrupção. Forjada para 
intimidar e criminalizar os antropólogos atuantes nesses processos de 
reconhecimento, fossem eles funcionários públicos da Funai ou do Incra, 
fossem aqueles vinculados de uma maneira ou outra à universidade ou a 
ONGs atuantes junto a povos indígenas e quilombolas. O seu relatório 
final (de agosto de 2017) pediu o indiciamento criminal de 67 pessoas, 
entre as quais procuradores, lideranças indígenas, servidores da Funai 
e do Incra, pessoas ligadas a ONGs e procuradores da República, além 
do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo e de 21 antropólogos. 

Realizou-se, assim, um velho sonho dos ruralistas do agronegócio: a 
total paralização dos processos de reconhecimento de TIs. Essa postura 
seria transmutada, posteriormente, numa promessa de governo de Jair 
Messias Bolsonaro na campanha em 2018. Como prova dos vínculos, 
os integrantes da FPA que a encabeçaram a CPI estão todos em impor-
tantes postos no governo atual e servem também para afirmar seu caráter 
conservador e ultraliberal. O relatório da CPI, absolutamente sem funda-
mentos empíricos, consolidou de modo escrito um tipo de discurso cujas 
bases bebem nos estereótipos coloniais brasileiros: o da existência de 
um índio (inimigo da nação) “manipulado” por antropólogos, missioná-
rios e ambientalistas, que é preguiçoso e nada quer fazer de suas terras; e 
um outro tipo, ávido por se integrar à nação, com vocação ao empreen-
dedorismo e ao trabalho como mão de obra rural, além de interessado 
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em arrendar suas terras ao agronegócio e ganhar os royalties que puder 
com a exploração minerária de suas terras. É esse discurso que permite 
manter a violência das ações no campo, enquanto se aliciam indígenas 
(de fato existentes) interessados em recursos a eles disponibilizados. 

Aos segmentos do agronegócio e da mineração se juntariam expres-
sivos setores de igrejas evangélicas neopentecostais. Esses setores têm 
especial importância para a questão indígena, por conta de seus inte-
resses simultaneamente religiosos e econômicos. Se a ideia de “Estado 
laico” sempre foi uma miragem no Brasil, não se pode negar uma consi-
derável transformação sob a presença, organização e fortalecimento 
da bancada da Bíblia, nome com que se designa a Frente Parlamentar 
Evangélica, aliada, em muitas questões, a políticos vinculados à Rede 
Católica Carismática.46 A solidificação de tradições culturais religiosas 
pentecostais é também parte dos processos de elaboração de formas polí-
ticas baseadas em valores cristãos, com uma gramática própria, orientada 
por um pensamento estratégico para a ocupação de espaços de poder, 
impondo uma pauta conservadora para o conjunto da população e igno-
rando diferenças de pertencimento religioso, movimento que vem sendo 
chamado de onda conservadora ou neoconservadorismo.47 

PÓS-IMPEACHMENT E GOVERNO ATUAL

Os anos que se estenderam após o impeachment da presidente Dilma Vana 
Rousseff e desaguaram no momento atual, após as eleições de 2018, só 
viram o crescimento desses números e uma desenfreada ausência progra-
mática de ação pública, seja dos segmentos pobres e — majoritariamente 
— negros e pardos nas cidades brasileiras, seja dos segmentos rurais 

46 Para a atuação da Frente Parlamentar Evangélica no Legislativo, ver Duarte (2011; 2020), 
entre outros. Para conexões entre religião e política, ver, entre outros, Vital da Cunha, Lopes 
e Lui (2017).

47 Ver, por exemplo, Almeida (2018), Burity (2018), Facchini e Sívori (2017) e Machado (2016).
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ameaçados. Parece não haver freios para o governo (em especial para o 
Executivo, mas também para larguíssimas porções do Legislativo e do 
Judiciário) em sua tentativa de omitir a legalidade e descumprir a legis-
lação vigente em seu reconhecimento dos direitos culturalmente dife-
renciados enquanto direitos fundamentais da pessoa humana.48 

O verdadeiro golpe jurídico parlamentar que foi o impeachment e a 
intensa campanha supostamente anticorrupção promovida contra os 
governos petistas, mas também contra os de Fernando Henrique Cardoso, 
em especial por meio de fake news de toda natureza disseminadas por 
redes sociais, foram e continuam sendo essenciais na promoção de uma 
mentalidade de desconstrução daqueles que são acusados de gerarem a 
“crise econômica” brasileira. 

Esse momento sombrio da vida política brasileira levou figuras nefastas 
da política nacional para o centro do poder. Deputados, senadores e 
empresários ligados ao agronegócio, à grilagem de terras e a diversas 
práticas criminosas passaram a ocupar cargos importantes no governo 
federal e na sequência apoiaram o golpe de 2016 que levou ao poder o 
então vice-presidente Michel Temer. Foi nos dois anos de mandato de 
Michel Temer que as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, 
por exemplo, começaram a ser destruídas. Um dos instrumentos funda-
mentais desse processo de paralisia e subsequente desmontagem do arca-
bouço da ação estatal produzido nos anos dos governos do PSDB e do PT 
foi o verdadeiro bloqueio das ações do governo facultado pela aprovação 
das Propostas de Emenda Constitucional nº 241/55, de 13 de dezembro de 
2016, vigente a partir de 2017, que estabeleceu o chamado Novo Regime 
Fiscal (NRF), um teto para os gastos da União, a pretexto de controlar 
as contas públicas, parte de um pacote de ultra/neoliberalização radical 

48 Para a situação recente, com dados indicativos que demonstram o enorme efeito do atual 
governo na maximização da violência — sob as mais variadas formas — ver: https://cimi.org.
br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-indigenas-e-a-apropriacao-e-destrui-
cao-de-seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/. Acesso em: 22 jan. 2022. 

https://cimi.org.br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-indigenas-e-a-apropriacao-e-destruicao-de-seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/
https://cimi.org.br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-indigenas-e-a-apropriacao-e-destruicao-de-seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/
https://cimi.org.br/2019/09/a-maior-violencia-contra-os-povos-indigenas-e-a-apropriacao-e-destruicao-de-seus-territorios-aponta-relatorio-do-cimi/
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da economia. Na prática, isso significa a paralização do crescimento de 
ações governamentais por 20 anos, incidindo principalmente nas áreas 
de interesse social, saúde, educação e seguridade social.49 

Ao corte brutal de recursos, associou-se a crescente “entrega” de áreas 
de interesse social a aliados evangélicos. Assim, a Funai foi entregue ao 
Partido Social Cristão. Conquanto alguns de seus presidentes desde 
então tenham sido militares ou policiais — constelação em nada incom-
patível com o controle evangélico —, a agência permaneceu como de 
interesse desse arco político-ideológico. A reconfiguração das políticas 
públicas para as populações em áreas rurais e grupos étnicos minoritários 
são uma herança do golpe de 2016 que o governo de Jair Bolsonaro vem 
aprofundando pelo uso de recursos públicos para execução adjudicada 
a organizações ligadas a igrejas, uma forma de expansão de mercados e 
“privatização do público”. Desde então, atuar por aparente omissão — 
forma velada de demonstrar estímulo a ações contrárias ao que é consti-
tucionalmente previsto, sem se comprometer a afirmá-las — tem sido a 
regra. A essa forma de atuação soma-se a permanente incitação à violência 
por parte do governo, em especial do presidente eleito em 2018 e de seus 
aliados mais diretos — essa prática passaria a ser regra também nas redes 
sociais e na grande imprensa. 

Ainda durante a campanha presidencial, em 9 de outubro de 2018, 
Jair Messias Bolsonaro, cujas conexões com a FPA remontam aos seus 
primeiros mandatos parlamentares nos anos 1990, afirmou que acabaria 
com o que qualificava de “indústria de demarcação das terras indígenas. 
Índio quer poder arrendar a terra, quer poder fazer negócio”, decla-
ração feita em rede nacional pela TV Bandeirantes.50 Eleito, Bolsonaro 
reforçou o discurso racista e xenofóbico, honrando seus compromissos 

49 Para reflexões sobre os efeitos dessa PEC nas áreas de saúde e educação, ver, dentre outros, 
Mendes (2017); Vieira (2020) e Amaral (2017). Para uma análise sobre o plano constitucional, 
ver Mariano (2017).

50 Ver https://www.youtube.com/watch?v=aRMjaz5kSxc. Acesso em: 22 jan. 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=aRMjaz5kSxc
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de campanha, e apontou os povos indígenas e os ambientalistas como 
obstáculos ao desenvolvimento. Repetiu acusações contra ONGs, afir-
mando que são pontas de lança da interferência estrangeira nas TIs e 
na proteção ambiental, ameaças à soberania nacional. Trata-se de retó-
rica elaborada pela coalização de interesses neoextrativistas, repetida-
mente produzida e sequencialmente plotada na mídia ao longo de CPIs 
anteriores e mais intensivamente trabalhada a partir de 2011, como o já 
mencionado trabalho de Rauber (2021) nos mostra. O relatório da CPI 
de 2016/17 é em si uma condensação desses tropos textuais.

Desde o início do governo em janeiro de 2019, Bolsonaro apresentou 
como bandeiras de seu mandato o fim da demarcação de TIs e a abertura 
de áreas protegidas para atividades econômicas de grande impacto como 
monoculturas e mineração. Vem desmontando as agências de fiscalização 
ambiental e promovendo uma campanha de difamação contra as instân-
cias de pesquisa que apresentam dados sobre desmatamento, poluição 
e qualquer outro tema ligado aos direitos humanos, ao meio ambiente e 
à sustentabilidade. Com esse sinal verde dado pelo Executivo federal, a 
violência e a impunidade avançam no campo. Embora ainda não existam 
números suficientes para avaliar a ações dos últimos 12 meses, uma 
pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), baseada em 
dados do sistema DETER-B, apontou que o desmatamento na Amazônia 
brasileira em 2019 cresceu 85,3% na comparação com 2018.51 

Um elemento a ser destacado na ação do presente governo que tem 
um razoável impacto sobre as articulações indígenas é a desmontagem da 
Política Nacional de Participação Popular, com o decreto nº 9.759, de 11 
de abril de 2019, que “Extingue e estabelece diretrizes, regras e limitações 

51 O DETER é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal 
na Amazônia feito pelo Inpe. Foi desenvolvido como um sistema de alerta para dar suporte à 
fiscalização e ao controle do desmatamento e da degradação florestal realizadas pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelos demais órgãos 
ligados a essa temática.
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para colegiados da administração pública federal”, pondo fim a diversas 
estruturas administrativas dedicadas ao controle e à participação social.52 
Junte-se a isso a criminalização dos movimentos sociais, outro compo-
nente fundamental desse processo, no intuito de operar um silenciamento 
das forças populares que se organizam em enfrentamentos, denunciando 
e agindo proativamente contra tal onda avassaladora de destruição. Nos 
meses de novembro e dezembro de 2019, quatro indígenas Guajajara 
foram assassinatos no estado do Maranhão. A liderança indígena Sônia 
Guajajara, coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (Apib), denunciou a gravidade da situação nas redes sociais: 
“Todas as pessoas que não gostam de nós estão se sentindo autorizadas a 
matar porque sabem que a impunidade impera. É hora de dar um BASTA!” 
(@GuajajaraSonia, 13 dez. 2019). Também no estado do Pará, uma ação 
articulada de grileiros incendiou florestas em terras públicas nos dias 10 
e 11 de agosto. O principal suspeito de ter articulado o ataque é o presi-
dente do Sindicato dos Produtores Rurais de Novo Progresso (PA). Em 
grupos de WhatsApp, os próprios grileiros apelidaram a ação de “Dia do 
Fogo”. O presidente do sindicato nega a acusação e afirma ter sido uma 
invenção da imprensa para atingir o presidente Jair Bolsonaro, ainda que 
existam sólidas provas contrárias a essa tese. 

As frequentes declarações acusatórias e ameaçadoras das autoridades, 
cujos autores vão do presidente da república até deputados, prefeitos 
ou vereadores alinhados com o governo, não são apenas retóricas. O 
Conselho Indigenista Missionári (Cimi), ligado à Igreja Católica, emitiu 
uma nota na qual afirma que os crimes, atentados e agressões ocorridas 
por todo o país contra os indígenas têm acontecido na esteira de discursos 
racistas e ações ditadas pelo governo federal contra os direitos indígenas. 

52 Ver o decreto em https://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/
id/71137350; ainda sobre ele, ver, entre outros, https://www.brasildefato.com.br/2019/04/16/
sociedade-civil-reage-a-decreto-que-limita-participacao-social-em-politicas-publicas. 
Acesso em: 22 jan. 2022. 

https://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350
https://www.in.gov.br/materia/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/71137350
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/16/sociedade-civil-reage-a-decreto-que-limita-participacao-social-em-politicas-publicas
https://www.brasildefato.com.br/2019/04/16/sociedade-civil-reage-a-decreto-que-limita-participacao-social-em-politicas-publicas
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Segundo o relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil (CIMI, 
2018),53 no ano de 2017, ocorreram 110 casos de assassinatos de indígenas; 
em 2018, foram registrados mais 135 casos de assassinato, sendo que os 
estados com maior número de casos foram Roraima (62) e Mato Grosso 
do Sul (38). Segundo a Comissão Pastoral da Terra (CPT), somente em 
2018 ocorreram 1.489 conflitos relacionados a terra, água ou condições 
de trabalho, totalizando 28 mortos. Nos últimos cinco anos, 246 trabalha-
dores rurais foram mortos. Os anos subsequentes não mostrariam nada 
além do incremento de tal quadro, tão mais piorado quando a pandemia 
de COVID-19 se instalou e se disseminou exponencialmente por ações, 
omissões e agenciamentos mais ou menos indiretos do governo federal. 
Vale à pena transcrever um longo trecho do relatório do Cimi sobre a 
violência contra os povos indígenas em 2020:

O Relatório Violência Contra os Povos Indígenas do Brasil 
— dados de 2020, publicado anualmente pelo Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), apresenta o retrato de um 
ano trágico para os povos originários no país. A grave crise sani-
tária provocada pela pandemia do coronavírus, ao contrário 
do que se poderia esperar, não impediu que grileiros, garim-
peiros, madeireiros e outros invasores intensificassem ainda 
mais suas investidas sobre as terras indígenas. 

O segundo ano do governo de Jair Bolsonaro representou, para 
os povos originários, a continuidade e o aprofundamento de 
um cenário extremamente preocupante em relação aos seus 
direitos, territórios e vidas, particularmente afetadas pela 
pandemia da Covid-19 — e pela omissão do governo federal 
em estabelecer um plano coordenado de proteção às comu-
nidades indígenas. 

53 Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, dados de 2018. Acesso em 22.01.2022 
(https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-violencia-contra-os-povos-
-indigenas-brasil-2018.pdf)

https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-brasil-2018.pdf
https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2019/09/relatorio-violencia-contra-os-povos-indigenas-brasil-2018.pdf


82

O ano de 2020 ficou marcado pelo alto número de mortes ocor-
ridas em decorrência da má gestão do enfrentamento à pandemia 
no Brasil, pautada pela desinformação e pela negligência do 
governo federal. Esta realidade, lamentável para a população 
brasileira em geral, representou uma verdadeira tragédia para 
os povos indígenas. 

Em muitos casos, o vírus que chegou às aldeias e provocou 
mortes foi levado para dentro dos territórios indígenas por 
invasores que seguiram atuando ilegalmente nestas áreas em 
plena pandemia, livres das ações de fiscalização e proteção que 
são atribuição constitucional e deveriam ter sido efetivadas 
pelo poder Executivo. 

O Relatório identificou que, em 2020, os casos de “invasões 
possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patri-
mônio” aumentaram, em relação ao já alarmante número que 
havia sido registrado no primeiro ano do governo Bolsonaro. 
Foram 263 casos do tipo registrados em 2020 — um aumento 
em relação a 2019, quando foram contabilizados 256 casos, e 
um acréscimo de 141% em relação a 2018, quando haviam sido 
identificados 109 casos. Este foi o quinto aumento consecutivo 
registrado nos casos do tipo, que em 2020 atingiram pelo menos 
201 terras indígenas, de 145 povos, em 19 estados. 

As invasões e os casos de exploração de recursos naturais e de 
danos ao patrimônio registrados em 2020 repetem o padrão 
identificado no ano anterior. Os invasores, em geral, são madei-
reiros, garimpeiros, caçadores e pescadores ilegais, fazendeiros 
e grileiros, que invadem as terras indígenas para se apropriar 
ilegalmente da madeira, devastar rios inteiros em busca de ouro 
e outros minérios, além de desmatar e queimar largas áreas para 
a abertura de pastagens. Em muitos casos, os invasores dividem a 
terra em “lotes” que são comercializados ilegalmente, inclusive em 
terras indígenas habitadas por povos isolados. (CIMI, 2021, p. 8)54

54 Para a live de lançamento do relatório, ver https://youtu.be/O0tden5IWrc. Acesso em: 22 
jan. 2022.

https://youtu.be/O0tden5IWrc
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O crescimento da presença evangélica em todas as áreas das políticas 
sociais é fato a ser mapeado e analisado, quando não denunciado em 
casos de atuação absolutamente fora da legalidade e/ou de todo incom-
patíveis com a ideia de um Estado democrático laico.55 Trata-se de uma 
ação orquestrada pelo governo federal, que conta também com órgãos 
como os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, a Polícia Federal 
e as Forças Armadas para aparelhar a política indigenista em favor dos 
interesses econômicos dos ruralistas, mineradoras e madeireiros. Essa 
atitude atenta contra a Constituição Federal e contra todos os acordos e 
convenções internacionais de proteção dos povos originários, dos direitos 
humanos e do meio ambiente. Porém nem mesmo os princípios consti-
tucionais são mais garantia, já que o Executivo e o Legislativo caminham 
rapidamente para derrubar também esses últimos alicerces através de 
propostas de emendas constitucionais (PECs) cujo objetivo é alterar 
princípios constitucionais e diminuir o sistema de garantias de direitos 
aos povos indígenas. Diante disso, como muitos cientistas sociais têm 
chamado a atenção, seria de se indagar que tipo de vida democrática de 
fato ainda existe sob o regime que se instaurou a partir de 2016 e se apro-
fundou a partir de 2019.

Foi nesse contexto conflagrado que o presidente sancionou a Lei nº 
13.870, de 17 de setembro de 2019, que “Altera a Lei nº 10.826, de 22 de 
dezembro de 2003, para determinar que, em área rural, para fins de posse 
de arma de fogo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão 
do respectivo imóvel”. Facilita-se assim o acesso a armas e munição em 
uma clara radicalização que incentiva a violência contra a população mais 
vulnerável, que luta por direitos básicos.56 

55 Veja-se Lobo e Cardoso (2021) para uma abordagem das políticas do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos e para a trajetória de sua ministra, Damares Alves.

56 Publicado no Diário Oficial da União — Seção 1 — 18 de setembro de 2019, p. 2, também disponível 
em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13870-17-setembro-2019-789117-pu-
blicacaooriginal-159048-pl.html. Acesso em: 22 jan. 2022.

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13870-17-setembro-2019-789117-publicacaooriginal-159048-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2019/lei-13870-17-setembro-2019-789117-publicacaooriginal-159048-pl.html
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Outra construção temerária foi o processo de militarização dos órgãos 
ambientais e da própria Funai, cujos postos-chave passaram a ser ocupados 
por oficiais das Forças Armadas e da Polícia Militar. Tal processo, na 
verdade, é muito mais amplo: há uma quantidade sem precedentes de 
militares em postos de confiança no governo, muitos reformados, outros 
e muitos da ativa. Aproveitando a equívoca imagem cultivada por classes 
médias desinformadas que tomam o militar como preparado tecnicamente 
para funções de gestão, figura apolítica e de conduta ilibada, o governo 
atual abriu a este seu principal grupo de apoio — bastante distinto do 
formado por militares com atuação realmente técnica na área da defesa — 
o mercado de trabalho representado pelas funções em órgãos de governo, 
com resultados que, em larga medidas, vêm sendo desastrosos, ainda 
que compreensíveis dentro da agenda da coalizão de forças que apoiam 
o presidente.57

Com a grande pressão internacional, principalmente nos fóruns 
econômicos, em janeiro de 2020, o governo federal criou o Conselho da 
Amazônia e o escolhido para presidir o conselho foi o vice-presidente, 
general Hamilton Mourão, um militar alinhado aos princípios da dita-
dura militar, que comunga dos princípios desenvolvimentistas mais 
retrógrados para a região, como o fortalecimento de atividades econô-
micas de grande impacto ambiental, a exemplo da mineração e da pecu-
ária. Estudos dos principais institutos de pesquisa brasileira como o 
Inpe e diversas universidades apontam que as melhores alternativas 
econômicas para a região são ligadas a biodiversidade e aos produtos da 
floresta. Um relatório sobre desmatamento organizado pelo Inpe em 
2008 já chamava a atenção ao seguinte fato: em vez de dar continuidade 
a um processo que multiplica a desigualdade e a destruição do nosso 
patrimônio natural, é necessário buscar — com ousadia e inteligência — 
construir um novo modelo econômico, que vise a um manejo adequado 

57 Para alguns aspectos da presença dos militares no atual governo, ver Leirner (2021).
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e integrado do potencial social e econômico da floresta e das áreas já 
abertas pelos que a habitam e constroem. Estamos mais longe disso do 
que nunca. Na semana de 3 de fevereiro de 2020, o governo indicou um 
ex-missionário da New Tribes Mission, também antropólogo, para a coor-
denação de índios isolados, e fala-se em evangelização como o caminho 
para o tratamento deles; a presidência da República, enquanto isso, apre-
sentou um decreto que faculta a exploração dos recursos minerais em 
TIs. E, para ficarmos no período pré-pandêmico, no dia 5 de fevereiro 
de 2020, o presidente da República, cumprindo seus compromissos de 
campanha, usando, mais uma vez, a retórica do “empreendedorismo 
indígena”, apresentou o Projeto de Lei nº 191, que

Regulamenta o § 1º do art. 176 e o § 3º do art. 231 da Constituição 
para estabelecer as condições específicas para a realização da 
pesquisa e da lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos e 
para o aproveitamento de recursos hídricos para geração de 
energia elétrica em terras indígenas e institui a indenização pela 
restrição do usufruto de terras indígenas. (BRASIL, 2020)58 

Seria possível continuar mapeando as desconstruções e as recons-
truções do atual governo que afetam mais ou menos diretamente a vida 
indígena. A pandemia de Covid-19 escancarou o tamanho dos absurdos 

58 Ver o texto completo em https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarin-
tegra?codteor=1855498. Ver Fábio (2022) para uma análise das implicações e supostos mais 
amplos do projeto. Vale destacar que o projeto se propõe a regular também a exploração de 
recursos hídricos. Sobre o mesmo, ver https://oeco.org.br/reportagens/mineracao-em-ter-
ras-indigenas-a-proposta-do-governo-bolsonaro-em-10-perguntas-e-respostas/; https://
www.conjur.com.br/dl/nota-publica-mpf-pl.pdf (este sobre a leitura jurídica do projeto pelo 
Ministério Público Federal, que argumenta pela sua inconstitucionalidade); em https://obser-
vatoriodamineracao.com.br/jair-bolsonaro-pede-a-arthur-lira-prioridade-na-aprova-
cao-do-pl-que-libera-mineracao-em-terras-indigenas/, se vê já em 2021 como a presidência 
da República tem demandado da mesa diretora da Câmara dos Deputados o rápido trâmite e a 
aprovação do projeto. Há um extenso conjunto de matérias e estudos sobre a questão, sobres-
saindo os esforços de jornalistas investigativos. Acessos em: 22 jan. 2022 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1855498
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1855498
https://oeco.org.br/reportagens/mineracao-em-terras-indigenas-a-proposta-do-governo-bolsonaro-em-10-perguntas-e-respostas/
https://oeco.org.br/reportagens/mineracao-em-terras-indigenas-a-proposta-do-governo-bolsonaro-em-10-perguntas-e-respostas/
https://www.conjur.com.br/dl/nota-publica-mpf-pl.pdf
https://www.conjur.com.br/dl/nota-publica-mpf-pl.pdf
https://observatoriodamineracao.com.br/jair-bolsonaro-pede-a-arthur-lira-prioridade-na-aprovacao-do-pl-que-libera-mineracao-em-terras-indigenas/
https://observatoriodamineracao.com.br/jair-bolsonaro-pede-a-arthur-lira-prioridade-na-aprovacao-do-pl-que-libera-mineracao-em-terras-indigenas/
https://observatoriodamineracao.com.br/jair-bolsonaro-pede-a-arthur-lira-prioridade-na-aprovacao-do-pl-que-libera-mineracao-em-terras-indigenas/
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e desmandos, impelindo os movimentos indígenas a uma ampla ação de 
documentação, denúncia e ativismo sociojurídico nacional e interna-
cional. Foram muitos os eventos virtuais e presenciais nesses anos, não 
apenas relacionados à questão sanitária, mas também às mudanças climá-
ticas, à destruição das florestas e à violência. Se nos anos dos governos do 
PSDB e sobretudo do PT a participação indígena se alastrou, ainda que 
de forma imperfeita, com muitos destacando um atrelamento dos movi-
mentos indígenas aos governos federais, especialmente através de cate-
gorias socioprofissionais, a intensa atuação dos movimentos indígenas 
nos últimos anos corrobora a ideia de que houve um enorme aprendizado 
(SOUZA LIMA, 2015) sobre como e quando atuar na luta por direitos.

Como a apresentação deste volume argumenta, não acreditamos que 
estejamos de volta à tutela e ao passado colonial. Seria melhor dizer que 
estamos diante do presente colonial neoextrativista, em que o fracio-
namento de toda coletividade é um imperativo, sob o signo da vulgata 
do empreendedorismo neoliberal disseminado seja por máfias, seja 
por igrejas, seja pelo mundo corporativo. Destacamos, também, nova-
mente, a atuação indígena na pandemia e em questões de toda ordem, 
com principalmente em duas dimensões essenciais: a aceitação, pelo 
Supremo Tribunal Federal, da Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 709, relativa à Tutela do Direito à Vida e à Saúde face à 
Pandemia da COVID-19, interposta pela Apib, coletivo que não está 
formalizado sob a modalidade de uma organização do terceiro setor — 
uma vitória histórica que, na pior das conjunturas, efetivamente reco-
nheceu os direitos processuais indígenas.59 

O outro elemento a ser (re)mencionado é a presença indígena na 
atual legislatura federal (2019-2023), que, se inclui o tom hostil dos inte-
resses anti-indígenas, também conta com a atuação da deputada federal 

59 Para o texto da APF, ver https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&-
docID=754033962. Ver também Eloy Amado, 2022; Teixeira, Silva & Garnelo (2022).

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754033962
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754033962
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Joênia Wapichana.60 A articulação organizada pela deputada Joênia foi 
responsável pela criação de uma Frente Parlamentar em Defesa dos 
Direitos dos Povos Indígenas, formada por 219 deputados e 29 senadores, 
com o objetivo de garantir espaço no Congresso Nacional para o debate 
das principais demandas indígenas. Essa articulação já impôs recen-
temente diversas derrotas ao governo Bolsonaro, que tenta deslocar a 
Fundação Nacional do Índio para fora do Ministério da Justiça e trans-
ferir os processos de demarcação de TIs do Ministério da Justiça para o 
Ministério da Agricultura.

O cenário, por mais turvo que seja, apresenta muitos raios de espe-
rança e vias para construção de um futuro melhor. E nisto os indígenas 
têm, repetimos, muito a ensinar à sociedade brasileira e ao mundo, em 
sua resiliência no enfrentamento de grandes violências, na capacidade de 
sonhar mundos alternativos à luz de suas tradições culturais, de discutir 
até solucionar um problema, de articular modernidade e inovação tecno-
lógica com diversidade cultural. A produção de conhecimentos e de 
espaços de formação e interlocução é outro dos elementos fundamentais 
que, cremos, porão em jogo, no ano de 2022, na política brasileira, outras 
opções e formas de solucionar problemas que se remetem, em última 
instância, à manutenção da vida humana em seu sentido biológico e social.

60 Joênia Wapichana deixou a aldeia Wapichana onde nasceu aos oito anos de idade. Mudou-se 
com a mãe para a capital Boa Vista, no Estado de Roraima, onde concluiu o ensino médio, 
estudou Direito e formou-se em 1997. Atuou na demarcação da terra indígena Raposa Serra 
do Sol, coordenou o departamento jurídico do Conselho Indígena de Roraima — CIR e foi a 
primeira presidente da Comissão de Direitos dos Povos Indígenas da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), criada em 2013. Joênia Wapichana defendeu a demarcação da TI RSS no Supremo 
Tribunal Federal, na ação que garantiu por dez votos a um, a homologação da área de forma 
contínua. Em 2010 foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura; 
e em 2018 recebeu o Prêmio de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas-ONU.
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O antiambientalismo  
no Brasil: da violência lenta  
à violência nua
ANDRÉA ZHOURI

INTRODUÇÃO

Crise parece ser um termo chave para a organização das narrativas histó-
ricas que caracterizam as sociedades contemporâneas (ROITMAN, 2012) 
e, de forma particular, a sociedade brasileira. De fato, para muitos brasi-
leiros, o entendimento de que há uma crise que se desdobra em diferentes 
esferas sociais — a sanitária, a ambiental, a política, a moral e a econô-
mica — confere sentido às suas experiências do presente. Na conjugação 
simultânea de suas dimensões como revelação, processo e condição, a 
ideia de crise acena para uma provisoriedade que pode ser vivida como 
circunstancial e/ou crônica (VIGH, 2008). Nesse sentido, a vivência da 
crise encontra revelação, ao menos desde 2020, nos números de mortos 
e infectados pela pandemia do coronavírus e nas imagens de devastação 
ambiental Brasil afora. No último caso, destacam-se as imagens do derra-
mamento de petróleo no litoral do Nordeste, das queimadas na Amazônia 
e no Pantanal, dos animais mutilados, dos ambientalistas presos sob 
acusação de atearem fogo na mata, das comunidades tradicionais violen-
tamente despejadas e dos indígenas assassinados, mortos ou adoecidos. 
Esse conjunto compõe um panorama apocalíptico que acende memórias 
de crises vividas num passado não muito distante, quando as imagens da 
Amazônia em chamas se tornaram manchetes mundiais e projetaram 
no plano internacional as vozes de Chico Mendes, Cacique Raoni e José 
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Lutzemberger, entre outros. Os anos 1980, identificados como A Década 
da Destruição, foram registrados na série homônima de documentários 
de Adrian Cowell e Vicente Rios.1

Naquele período, emergia o socioambientalismo no Brasil, marcado 
pelas experiências da Aliança dos Povos da Floresta, articulação que reunia 
a luta dos seringueiros do Acre, o movimento indígena e a resistência às 
grandes hidrelétricas na Amazônia. A resistência indígena contra Belo 
Monte produziu imagens icônicas, como a da indígena Tuíra e seu facão 
em riste, a desafiar o presidente da Eletronorte numa audiência pública 
ocorrida em 1989. Entre outros atos simbólicos da resistência figura o 
discurso do jovem Ailton Krenak, que, de terno branco e cara pintada de 
jenipapo, defendeu o direito dos povos indígenas em sessão da Assembleia 
Constituinte nos idos de 1987. Não é à toa que essas imagens são evocadas 
atualmente, na medida em que discursos e práticas antiambientais e 
anti-indígenas parecem emergir de um contexto pré-Conferência das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável 
(CNUMAD), realizada em 1992, fazendo ecoar na atualidade os apelos 
do escritor Krenak (2019) para a imaginação de saídas que adiem o fim 
do mundo. Conforme advertem Chauí (1979) e Pollak (1989), os traba-
lhos da memória acionam o passado pelas lentes do presente em um jogo 
de lembranças e esquecimentos. E é nesse sentido que a atual conjun-
tura política brasileira ativa minhas memórias de juventude num duplo 
movimento: de um lado, relembra as forças destrutivas de outrora, que 
parecem rondar de forma nada fantasmagórica o presente, e, de outro, 
evoca a resistência que fez convergir forças contra-hegemônicas em 
defesa do meio ambiente, da Amazônia e dos povos indígenas. 

1 Alguns episódios são acessíveis pela internet, a exemplo de A Década da Destruição (Na trilha 
dos Uru-Eu-Wau-Wau) Parte 01/02. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=dz-
mj5u0IRj8. Acesso em: 16 jul. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=dzmj5u0IRj8
https://www.youtube.com/watch?v=dzmj5u0IRj8
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Quando o frágil edifício ideológico do consenso em torno do desen-
volvimento sustentável parece ruir, passadas quatro décadas de insis-
tente construção, é oportuno resgatar a história de lutas que nos legaram 
processos de ambientalização da sociedade e do Estado (LEITE LOPES, 
2006), seja no plano do conhecimento científico e da organização da 
sociedade, seja na esfera institucional e normativa, sobretudo a partir da 
Constituição Federal de 1988. Da mesma maneira, igualmente relevante 
é refletir sobre os alcances e limites dessa ambientalização, principal-
mente no que diz respeito à elisão de dissensos fundamentais em torno 
dos conflitos ambientais de caráter territorial (LASCHEFSKI e ZHOURI, 
2019), recalcitrantes ao longo dos anos, a configurar uma espécie de crise 
crônica (VIGH, 2008) na sociedade brasileira.

Com efeito, posições antiambientais e anti-indígenas são constitutivas 
da história do país, embora sua presença nos espaços de governo se faça 
notar de maneira programática hoje. Afinal, muitos brasileiros parecem 
ter sido surpreendidos pelos pronunciamentos do então ministro do Meio 
Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, que, durante a reunião ministerial de 
22 de abril de 2020, sugeriu aproveitar as atenções em torno da crise da 
pandemia para “ir passando a boiada”. O ministro se referia à expedição 
de medidas infralegais, portarias e decretos, entre outros mecanismos do 
gênero “parecer/caneta”. A fala, saída dos bastidores para o palco prin-
cipal do poder, pôs a nu uma posição de governo cristalinamente antiam-
biental. Ato contínuo, na mesma reunião, o então ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, se sentiu encorajado a manifestar seu sentimento 
de “ódio pela expressão povos indígenas”, evidenciando uma posição 
igualmente anti-indígena no governo.

Portanto, interessa analisar neste texto os componentes discursivos 
que se apresentam em posições políticas frontalmente contrárias ao 
meio ambiente e aos povos indígenas e compreender como tais posicio-
namentos, antes localizados, chegaram a ocupar os espaços centrais de 
poder na atualidade. Para tal, a partir de um recorte temporal marcado 
pela redemocratização do país, no plano doméstico, e pelos debates 
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sobre desenvolvimento sustentável, no contexto internacional (durante 
as décadas de 1980 e 1990), organizo essas reflexões em duas partes. A 
primeira identifica os discursos antiambientais e anti-indígenas entre 
segmentos das Forças Armadas e das oligarquias políticas da região amazô-
nica. Na segunda parte, analiso como o ambientalismo liberal, o chamado 
ambientalismo de resultados (ZHOURI, 2006), pavimentou o caminho 
para a emergência do antiambientalismo de agora. Concluo que as atuais 
políticas de desmanche ambiental são uma manifestação da violência nua, 
uma espécie de recrudescimento da violência lenta (NIXON, 2011) que 
marcou as políticas neodesenvolvimentistas de períodos anteriores. Na 
forma da violência lenta, sobretudo a partir dos anos 1990, o país viven-
ciou a abertura de novos territórios para o avanço da soja, da mineração e 
demais commodities em detrimento de uma consistente política de demar-
cação de territórios indígenas e terras quilombolas. O avanço do neoextra-
tivismo fez emergir conflitos em contextos de Unidades de Conservação, 
enquanto grandes obras de infraestrutura foram construídas, a exemplo 
das hidrelétricas do Rio Madeira e de Belo Monte, no Xingu. As etnogra-
fias de grandes projetos licenciados ao longo dos anos, com crescentes 
números de condicionantes, medidas mitigadoras e compensatórias, 
oferecem elementos para a compreensão de um gradativo processo de 
desregulação ambiental. Sob a égide do Estado Democrático de Direito, 
a violência lenta em operação, mesmo em governos ditos progressistas 
(LASCHEFSKI e ZHOURI, 2019), foi pavimentando o caminho para a 
emergência do antiambientalismo. Antes contido em determinados nichos 
políticos, agora ativo, como violência nua, no centro do poder de Estado.
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O FANTASMA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA AMAZÔNIA2

A Rio-92 e a demarcação das terras yanomâmi:  
conspiração internacional 

No início dos anos 1990, posições antiambientais e anti-indígenas eram 
marcantes nos discursos de setores das Forças Armadas e das oligar-
quias regionais, enquanto crescia, de outro lado, o debate sobre desen-
volvimento sustentável e os direitos dos povos originários no país e no 
mundo. Aqueles discursos soavam, então, como retóricas anacrônicas 
diante das mudanças mundiais experimentadas à época com o fim da 
guerra fria. De fato, a queda do muro de Berlim e de outras fronteiras 
econômicas e culturais, juntamente com inovações tecnológicas, possi-
bilitaram a imaginação de uma nova ordem mundial globalizada. Não 
obstante, um evento de caráter global, como a Conferência das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, ocor-
rida no Rio de Janeiro, em 1992, era percebido por militares e políticos 
regionais como uma conspiração internacional para ocupar a Amazônia. 

Às vésperas da CNUMAD-92, popularmente conhecida como Rio-92, 
representantes das Forças Armadas e ambientalistas trocaram acusa-
ções que foram amplamente divulgadas pela imprensa. Os primeiros 
denunciavam a Conferência como uma “conspiração internacional para 
ocupar a Amazônia” e propunham que ela fosse supervisionada por 
“aqueles capacitados para defender os interesses nacionais, as Forças 
Armadas” (MOURÃO, 1991). Ambientalistas, por seu turno, defen-
diam a legitimidade da Rio-92, enquanto responsabilizavam os mili-
tares pela degradação ambiental e pelos problemas sociais gerados pelos 

2 As reflexões contidas nesta seção atualizam as análises realizadas em O fantasma da interna-
cionalização da Amazônia revisitado. Ambientalismo, direitos humanos e indígenas na perspectiva 
de militares e políticos brasileiros. 26º Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu: outubro de 2002; 
e ‘Adverse Forces’ in the Brazilian Amazon: Developmentalism versus environmentalism and indige-
nous rights. The Journal of Environment Development, v. 19, n. 3, 2010, pp. 252-273.
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programas de colonização da Amazônia durante a ditadura civil-militar, 
na década de 1970. As tensões escalavam à medida que os preparativos 
para a Conferência prosseguiam, sendo os ambientalistas chamados de 
“internacionalistas e apátridas” e de “inimigos da nação” pelos militares. 

Nessa atmosfera, o ex-ministro do Exército, Leônidas Pires, chegou 
a declarar que sentia pelo então secretário nacional de Meio Ambiente 
(cargo equivalente ao de ministro de Estado, à época), José Lutzenberger, 
“o mesmo ódio que sentia pelo líder comunista Luiz Carlos Prestes”.3 
Lutzenberger era um ambientalista internacionalmente conhecido, 
tendo desempenhado papel relevante nas denúncias que culminaram 
com a suspensão de financiamentos do Banco Mundial para projetos de 
grande impacto destrutivo na Amazônia, na década de 1980. A sua equi-
paração a Luís Carlos Prestes, notória liderança do Partido Comunista, 
é ilustrativa de como os ambientalistas passaram a ocupar à época, no 
imaginário militar, um lugar simbólico e político equivalente ao dos 
comunistas, qual seja, o de “inimigos da nação”. De todo modo, a estra-
tégia discursiva ancorada na identificação de supostos inimigos da nação 
acabava por corroborar, na prática, a emergência de um clima social de 
tolerância à violência e à violação de direitos no campo e na floresta.4

Em 1991, um simpósio organizado pela Escola do Comando e Estado 
Maior do Exército e pelo Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, respec-
tivamente ECEME e CEBRES, tinha o objetivo de mobilizar a opinião 

3 Ver matéria “Lutzenberger é ‘internacionalista e apátrida’, declara Leônidas”. São Paulo: Folha de 
S.Paulo, Caderno Brasil 1-9, 12 de outubro de 1991. Disponível em https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=11479&keyword=Leonidas%2CLeonidas&anchor=4901102&origem=bus-
ca&originURL=&pd=0347cceb5add173d8252e39b01699e43. Acesso em 02 fev. 2022.

4 Além do massacre dos Yanomâmi na aldeia Haximu, em 1993, que será tratado adiante, vale 
lembrar ainda o massacre de Eldorado de Carajás, no Pará, em abril de 1996, durante uma mani-
festação de sem-terra. Dezenove pessoas foram mortas e quarenta se feriram no confronto com 
policiais. O episódio teve grande repercussão nacional e internacional, conferindo um novo 
ímpeto à organização do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (a exemplo, ver repercus-
sões subsequentes em ROTHER, 1999). 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11479&keyword=Leonidas%2CLeonidas&anchor=4901102&origem=busca&originURL=&pd=0347cceb5add173d8252e39b01699e43
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11479&keyword=Leonidas%2CLeonidas&anchor=4901102&origem=busca&originURL=&pd=0347cceb5add173d8252e39b01699e43
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11479&keyword=Leonidas%2CLeonidas&anchor=4901102&origem=busca&originURL=&pd=0347cceb5add173d8252e39b01699e43
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pública quanto à suposta conspiração representada pela Rio-92. A análise 
dos documentos5 permite perceber uma concepção de desenvolvimento 
para a Amazônia centrada em perspectivas geopolíticas elaboradas desde 
os anos 1960 (COUTO E SILVA, 1967; MEIRA MATTOS, 1980). Como 
consequência, os discursos tergiversam sobre o tema do desenvolvimento 
sustentável, proposto pela Rio-92 naquele momento, já que se concen-
tram na identificação de supostos inimigos internos e externos que, a 
propósito de preocupações ambientais, seriam contrários ao desenvol-
vimento do Brasil. Por efeitos de encadeamento de sentidos (LACLAU, 
1994), a oposição economia (desenvolvimento) versus meio ambiente 
sugere uma outra: a do nós (brasileiros) contra eles (países desenvolvidos, 
inimigos do desenvolvimento brasileiro). Essa oposição pode ser obser-
vada no seguinte excerto do discurso de Gilberto Mestrinho, governador 
do estado do Amazonas à época: 

Há, então, uma indústria de mistificação fazendo crer que 
nós não podemos derrubar as árvores porque o ecossistema, 
a simbiose, a delicadeza do ecossistema amazônico... Mas por 
que espalhar esses mitos? E por que essa preocupação quase 
nervosa em relação à Amazônia? o satélite passou por cima da 
Amazônia e verificou que nela se situa a maior província mineral 
do mundo... Então, imediatamente, ainda na segunda metade da 
década de 1960 e fortemente na de 1970, o Brasil foi invadido por 
uma campanha de preservação da Amazônia, a intocabilidade da 
Amazônia. E eu me lembro bem que surgiram várias associa-
ções e ligas de defesa da Amazônia, criada por gente que não 
sabia nem onde ficava a Amazônia... Exatamente por quê? 
Porque a riqueza mineral da Amazônia é concorrente com os inves-
timentos que os países desenvolvidos têm em outras partes do mundo. 
(CEBRES e ECEME, 1991, pp. 79-80, grifo nosso)

5 CEBRES e ECEME. A Amazônia Brasileira. In: Cadernos de Estudos Estratégicos, Simpósio CEBRES- 
ECEME. Rio de Janeiro: Impresso no Parque de Material de Eletrônica da Aeronáutica, v. 1., 
outubro de 1991.



112

O uso de categorias englobantes e homogeneizadoras, tal como nas 
oposições binárias dos pronomes nós contra eles, produz um efeito de 
apagamento (PÊCHEUX, 1969) de sentidos, tanto no que diz respeito à 
diversidade do global quanto no que se refere às diversidades e desigual-
dades sociais no interior do Estado-nação. A categoria nós, brasileiros, 
referente àqueles que se beneficiariam com a exploração dos recursos 
naturais, elide a real desigualdade étnica e social do país, que, de fato, 
exclui povos indígenas, comunidades tradicionais e camponeses do acesso 
à terra e às riquezas geradas no país. Por outro lado, a categoria eles, as 
nações estrangeiras, não permite nomear os interesses econômicos inter-
nacionais (ou transnacionais) de fato autorizados a operar na Amazônia. 
Portanto, a oposição binária pouco agrega à compreensão do processo 
de divisão internacional do trabalho por meio do qual as “nações desen-
volvidas” produzem, na realidade, países subordinados como o Brasil. A 
imprecisão permite, ao contrário, abrigar atores indistintos sob a mesma 
categoria diversionista de “ambientalistas”, deixando em aberto a possi-
bilidade das alianças com atores econômicos de interesse, a exemplo do 
agronegócio e das mineradoras estrangeiras. Adicionalmente, a ideia de 
intocabilidade da floresta, resgatada de perspectivas conservacionistas 
radicais, é expandida a fim de encapsular, de maneira geral, todas as posi-
ções ambientalistas.

Enquanto no plano internacional ambientalistas e defensores de 
direitos humanos são percebidos como sujeitos que constituem uma 
fachada para a cobiça de outras nações, atores equivalentes em nível 
nacional são identificados como subversivos ou, numa outra direção, 
como sujeitos românticos e ingênuos. Em ambas as situações, contudo, 
são percebidos como agentes alinhados a interesses estrangeiros, quando 
não considerados eles próprios estrangeiros, a exemplo do que expressa 
o senador do Acre Aluísio Bezerra: 
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[...] o fato é que, quando se trata da Amazônia, não se deve 
ser ingênuo em não se ver a cobiça que existe sobre ela: Não 
podemos pensar ingenuamente, como o Sr Lutzenberger. É prati-
camente a maior província mineral do Planeta, com 90% de seus 
5 milhões de km2, na forma de sistemas ecológicos intocados. 
Ou seja, é um gigantesco banco genético, desejado pelos países 
que podem usufruir desse banco para continuarem monopoli-
zando a biotecnologia, além de minerais estratégicos como o 
nióbio e o urânio. Em favor da Amazônia é que a defesa nacional 
precisa apoiar-se numa estrutura militar regional mais bem estru-
turada... Por outro lado, sabemos que, antes de qualquer outra 
consideração, a questão da defesa nacional é a defesa do homem 
brasileiro. Temos que discutir a modernização da defesa da 
nossa fronteira Norte, e quando falo de nossa fronteira Norte eu 
não falo como os ecologistas que falam nos bares daqui de Ipanema, 
Leblon, ou qualquer outro em São Paulo. (CEBRES E ECEME, 
1991, pp. 130-131, grifo nosso)

Embora o tema da apropriação dos recursos naturais possa suscitar 
preocupações pertinentes no contexto da economia mundial e, eventual-
mente, moldar novos conceitos de segurança,6 os ataques aos ambienta-
listas e a defesa da ocupação militar da Amazônia não oferecem ao debate 
propostas substantivas a serem defendidas pelo país no âmbito da Rio-92. 
A retórica regionalista visa à desautorização das vozes críticas, ao situá-las 
em um lugar de exterioridade à região amazônica, em espaços ocupados 
por uma idealizada classe média urbana e intelectualizada do sudeste do 
país. As referências a Ipanema e Leblon sustentam esses sentidos, por sua 
associação não apenas ao imaginário da moda e da cultura, mas também 
aos espaços de subversão durante os anos da ditadura. Em todo caso, o 
discurso invisibiliza e silencia as posições críticas elaboradas desde a 

6 Tema refletido no período por Sands (1995), Vavrousek (1995), Werksman (1995) e Pearce 
(1995). Em relação à Amazônia, por Brigagão (1995). Para uma análise antropológica sobre a 
guerra por recursos em nível mundial, consultar Ballard e Banks (2003).
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perspectiva da própria região Norte do país, enquanto as associações de 
sentidos colocam os ambientalistas dos anos 1990 num lugar de equiva-
lência simbólica e política com os movimentos de resistência ao regime 
militar nas décadas de 1960 e 1970, à época rotulados de “subversivos” 
e “inimigos da nação”. 

De forma significativa, Jonathan Hill (1994) identifica processo seme-
lhante em seu estudo sobre uma disputa por terras indígenas na Amazônia 
venezuelana. Lá, além de rotulados como subversivos, os ambientalistas 
eram vinculados às práticas de terrorismo e guerrilha. No Brasil, além 
de ingênuos, eram ainda relacionados a uma lista de ilícitos e compor-
tamentos antissociais, tais como o tráfico de drogas e de minerais. No 
documento da CEBRES-ECEME (1991, p. 203), questões ambientais e 
indígenas são classificadas como problemas da Amazônia, tendo o mesmo 
estatuto que guerrilha, narcotráfico e garimpo ilegal. Esta mesma série 
de associações são identificadas por Hill, no caso venezuelano, como um 
processo de acomodação semântica através do qual o uso radical de metá-
foras ou analogias abre a categoria semântica de “subversão terrorista” 
a uma lista infinitamente extensa de “inimigos”. Em outro sentido, os 
discursos dos militares e políticos da Amazônia criam uma corrente de 
equivalência (LACLAU, 1994) entre significantes que são esvaziados de 
seus significados específicos. Por essa via, comunistas, ambientalistas, 
terroristas e traficantes são todos englobados pelas categorias “inimigos” 
e “subversivos”. Nos anos 2000, essas categorias serão ressemantizadas, 
de modo que ambientalistas aparecerão como “forças adversas” em docu-
mentos do Exército, conforme se verá adiante.

Por ora, vale notar ainda que a teoria conspiratória dos militares seria 
um fenômeno mais abrangente no contexto latino-americano, conforme 
compreende Hill (1994). Ao analisar o documento do 17th Congress of the 
Armies of the Americas — CAA [17o Congresso das Forças Militares das 
Américas], ocorrido na Argentina, em novembro de 1987, o autor iden-
tifica um processo de estereotipificação dos povos indígenas e de seus 
apoiadores como “organizações subversivas” com laços a um movimento 
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comunista internacional. Conteúdos históricos e sociais específicos, 
tanto quanto complexos, são esvaziados para dar lugar a uma retórica 
de oposição entre “segurança nacional” e “subversão terrorista”. Nesse 
processo, a possibilidade de emergência de um debate alternativo sobre 
pluralismo étnico e cultural no interior do Estado-nação é suprimida pela 
imposição de uma retórica militar polarizada em torno de soberania versus 
subversão (HILL, 1994, pp. 22-25). No contexto brasileiro, uma perspec-
tiva similar pode ser evidenciada quanto à abordagem do tema indígena: 

O Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos considera a neces-
sidade de impedir quaisquer isolamentos de agrupamentos 
indígenas ou, pelo menos, conservar em Áreas de Proteção 
Ambiental aqueles ainda não contatados... Posiciona-se, 
também, contra a delimitação de Reservas em linhas contí-
nuas, evitando-se alcançar os lindes fronteiriços com países 
vizinhos. É uma séria questão de segurança, eliminando-se, com 
essas simples providência, possíveis tentativas de discussão sobre a 
soberania brasileira naqueles territórios. Finalmente, o CEBRES 
se opõe à preservação radical da cultura aborígena [sic] e a 
formação de quistos em áreas desproporcionais ao número 
de selvícolas. (CEBRES e ECEME, 1991, pp. 204, grifo nosso)

A denominação dos indígenas como “selvícolas” que deveriam ser colo-
cados em “áreas de proteção ambiental” produz um efeito de naturaliza-
ção que nega aos povos indígenas um estatuto social, político e cultural. A 
palavra “quistos” remete, por analogia biológica, às células cancerígenas 
que contaminam a vida do organismo (a nação brasileira), algo que sugere, 
por extensão, a necessidade de extirpação. A referência contrária à “deli-
mitação de reservas em áreas contínuas... Desproporcionais ao número de 
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selvículas” (Ibid., pp. 204) alude à demarcação do território yanomâmi, 
em processo de homologação à época.7 Como indica Gilberto Mestrinho: 

Ela [a região amazônica] tem 500 milhões de hectares. É 
uma área tão grande... Só um pequeno pedaço do estado do 
Amazonas é maior que Portugal: 9,4 milhões de hectares. E é 
precisamente uma área equivalente às dimensões de Portugal 
que eles querem transformar em uma reserva indígena para três 
mil e pouco índios [sic]... Mas o mundo todo levantou e demandou 
a preservação e demarcação da reserva, não para a tribo, mas para 
a nação Yanomâmi. Precisamente porque eles estão ocupando 
aquela área, a área mais rica da região do Alto Rio Negro onde... 
existem depósitos naturais primários de ouro da Amazônia... 

... esses Yanomâmis, segundo levantamentos feitos pelo 
próprio Exército, são 3.460, se não me falha a memória. Do 
lado brasileiro. Porque também existem esses índios no lado vene-
zuelano, em maior número do que os do lado de cá. Mas o mundo 
todo se levanta defendendo isso. Eles inventaram que o índio 
precisa andar. 

É de burocratas a invenção da área de perambulações. Com isso, 
querem dar aos Yanomâmis uma reserva continuada de 9 milhões 
e 400 mil hectares (9.400.000 ha). Entretanto, não se pode dar um 
palmo de terra a um agricultor, porque o agricultor vai danificar 
a floresta. Este é o aspecto. 

7 Na tentativa de melhorar a imagem do Brasil e minimizar as críticas internacionais durante a 
CNUMAD-92, o então presidente Fernando Collor de Mello homologou decreto que demar-
cava 9,4 milhões de hectares contínuos de território Yanomâmi. Ao fazê-lo, contraria a posição 
do seu antecessor, José Sarney, cuja proposta era a de demarcar as terras de maneira descon-
tínua, criando 19 “ilhas” de reservas indígenas. Essa era a proposta aceita pelos militares que 
alegavam temer pela fragilidade da fronteira norte do país, defendiam recursos para o projeto 
Calha Norte e, em aliança às oligarquias políticas locais, a exploração dos recursos minerais 
da região. Desde a promulgação da Constituição Federal em 1988, tentativas se sucedem para 
modificação do artigo que trata da demarcação de terras indígenas, a exemplo da Emenda 
Constitucional no 215 e da tese do Marco Temporal em discussão no STF, sobretudo desde a 
demarcação da Terra Raposa Serra do Sol, em 2009.
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...o que há é toda uma estrutura de esvaziamento da Amazônia. Criar 
condições difíceis para o homem viver no interior da Amazônia, 
um sistema quase que expulsório do homem do interior, para criar 
vazios demográficos. Então o homem não pode tirar madeira, 
não pode caçar, não pode pescar, não pode fazer mineração, 
porque tudo isso danifica o meio ambiente. 

Ao mesmo tempo, são feitas reservas das mais variadas espécies. 
O Amazonas está, hoje, com 48% da sua superfície ocupada com 
reservas... Uma verdadeira balcanização do Estado. (CEBRES 
E ECEME, 1991, p. 78, pp. 81-82, grifo nosso)

O excerto reitera a lógica argumentativa construída por meio da dico-
tomia nós contra eles — brasileiros versus nações “desenvolvidas” — em 
que os Yanomâmi figuram, de forma objetificada, como ocupantes de uma 
área definida por sua riqueza mineral: de um lado, seriam instrumentali-
zados para o alcance dos verdadeiros objetivos dos países gananciosos; de 
outro, constituiriam um obstáculo aos interesses econômicos da “nação 
brasileira”. Na perspectiva geopolítica, a leitura demográfica relaciona a 
extensão territorial ao contingente populacional dos países. Nas palavras 
de Mestrinho, a área que corresponde ao território Yanomâmi seria um 
pequeno pedaço de terra em relação à área total da Amazônia. Entretanto, 
ela é considerada como “muito grande”, quando comparada a Portugal, 
um Estado-Nação europeu. Ademais, ao viverem em uma faixa entre o 
Brasil e a Venezuela, os Yanomâmi não se submeteriam à categoria fixa-
dora do nacional e, na ambiguidade da fronteira, seriam uma espécie de 
estranhos. No sentido analisado por Bauman (1990), o estranho é aquele 
que escapa ao conforto da clareza cognitiva, ou seja, daquilo que é fami-
liar. Podendo ser amigo ou inimigo, apresenta uma ameaça à ordem do 
mundo estabelecido.8 Como um terceiro elemento que não se encaixa na 

8 Nesse sentido, uma referência similar poderia ser feita à análise de Douglas (1966) sobre as 
categorias de pureza e perigo, ordem e desordem. Os índios não se encaixam na ordenação 
étnica promovida pelo Estado a partir da uniformização desejada pela ideia de Estado-Nação 
(ver Anderson, 1983).
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lógica binária do nós versus eles, os Yanomâmi são percebidos como uma 
ameaça à soberania brasileira, não apenas pela hipótese de poderem se 
constituir como um Estado-Nação independente, mas por seu potencial 
de deslizamento entre as fronteiras do nacional. Uma ameaça adicional 
diria respeito à sua capacidade de construir alianças com ambientalistas 
e outros atores que transcendem as fronteiras do Estado-Nação. 

Outra estratégia observada no discurso de Mestrinho remete à contra-
posição dos “selvículas” — o outro incivilizado, nem venezuelano, nem 
brasileiro — e o “homem rural”, os “legítimos brasileiros” a quem as elites 
políticas locais clamam representar.9 Trata-se de uma oposição forjada 
entre segmentos sociais que, em tese, compartilhariam uma posição de 
equivalência na estrutura social, enquanto grupos situados às margens 
do poder: os povos indígenas e os camponeses. 

Dentre as inúmeras implicações desse discurso na prática, merece 
destaque a escalada de violência entre distintos sujeitos sociais nos terri-
tórios, a exemplo do massacre dos Yanomâmi por garimpeiros em julho 
de 1993. O conflito resultou em dezesseis vítimas Yanomâmi — a maioria 
mulheres e crianças — da aldeia Haximu, na fronteira do Brasil com a 
Venezuela. Num mundo pré-internet, o episódio veio a público um mês 
após o fato, e diferentes versões foram veiculadas na imprensa por várias 
semanas. Uma série de acusações envolvendo funcionários da Funai, 
garimpeiros, militares e o governador de Roraima descortinou uma atmos-
fera dramática que compreendia um misto de despreparo e cinismo entre 
os diferentes atores. Para o então presidente da Funai, Claudio Romero, 
o massacre teria sido uma reação de garimpeiros à Operação Selva Livre 
— ação conjunta da Polícia Federal e da Funai para retirar os garimpeiros 

9 Discurso que contrasta, de fato, com a realidade histórica de apropriação de terras na Amazônia 
para fins de acumulação de capital. Em números daquele período: 14% do total da área da Amazônia 
Legal estavam licenciados para pesquisa e exploração minerária, 33% dos quais localizados 
em áreas indígenas. Do total dessas licenças, 56% beneficiavam o setor privado nacional, 34% 
pertenciam a grupos multinacionais, tais como Anglo American/Bozzano Simonsen e Brascan 
British Petroleum, e 9,5% beneficiavam empresas estatais (conforme BECKER, 1990).



119

da reserva Yanomâmi. Para José Altino Machado, líder dos garimpeiros, 
o massacre seria apenas o resultado de uma “briga entre tribos”, versão 
também adotada inicialmente pelos militares (VARELLA, 1993). 

Entretanto, à medida que os indícios contra os garimpeiros eram 
confirmados, ganhava força a versão de que o massacre teria sido uma 
retaliação contra o assassinato de três garimpeiros pelos Yanomâmi que 
trabalhavam como guias para a Guarda Nacional Venezuelana (MARTINS, 
1993). Rapidamente, após inicialmente endossar a versão que tratava do 
envolvimento de garimpeiros no episódio, o governador de Roraima, 
Otomar Pinto, sob o argumento de que sem os corpos das vítimas não 
haveria evidencia de massacre,10 passou a defender a tese de “invenção”, 
uma “farsa” criada pelos grupos de interesses na demarcação das terras 
indígenas: os interesses externos nas reservas minerárias e o clero progres-
sista.11 Nesse ínterim, a tese da “internacionalização da Amazônia” ganha 
novos contornos a partir da suspeita de que, de fato, o massacre teria 
ocorrido do lado venezuelano da fronteira, ao mesmo tempo que anún-
cios sobre manobras das Forças Armadas americanas na Guiana colabo-
ravam para alimentar a discussão sobre a fragilidade das fronteiras ao 
norte do país. Indagado sobre a crença na tese da “internacionalização 
da Amazônia”, o então ministro do Exército, Zenildo Lucena, declara: 

10 Rituais funerários podem durar meses entre os Yanomâmi e incluem a prática da cremação dos 
corpos. Para um registro sobre o massacre, consultar Bruce Albert (1996).

11 Em suas palavras: “Em quase dois séculos, fazendeiros e índios costumavam viver em harmonia 
e paz, fazendas e malocas em fraternidade. Depois que o Radam e serviços de satélites dos EUA 
descobriram jazimentos minerais em Roraima, e com atividades do clero dito progressista, lide-
rado pela Diocese de Roraima, os conflitos apareceram” (NERI e MARTINS, 1993). Nota-se a 
mesma perspectiva apresentada no simpósio organizado pela CEBRES e pela ECEME. O briga-
deiro Ivan Moacyr da Frota, candidato a presidente da república naquela conjuntura, defendia 
a tese de que os “’países poderosos’ tenham dado dinheiro aos índios para que eles afirmem 
que houve massacre”. Assim, o “massacre entre aspas” serviria como uma “propaganda inter-
nacional muito forte” (SILVA, 1993).
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É uma preocupação nossa. As riquezas da Amazônia levam a 
nos preocupar. Os interesses na área são muito grandes. As 
maiores reservas minerais do mundo estão lá. Haja vista essa 
ação permanente de garimpeiros na área. (CUBEL, 1993)

O ministro descarta, contudo, a associação direta entre a “interna-
cionalização” e o massacre dos Yanomâmi. Em sua visão: 

Eles ficam é com intromissões — alguns movimentos da Inglaterra. 
Preocupações que eles não tiveram — e até talvez por isso 
mesmo — em seu próprio território. E têm hoje com o terri-
tório dos outros... Essa questão da “nação ianomâmi” é que é 
perigosa. Nação é a brasileira. Precisamos ter cautela. Está aí a 
Bósnia. Quem sabe se os ianomâmis, depois de aculturados, 
na fronteira com a Venezuela e parentes do outro lado, quem 
sabe o que eles vão querer mais tarde? (Ibid., 1993, grifo nosso)12

Como um efeito de continuidade, argumentos que compreendem 
acusações contra Organizações Não Governamentais (ONGs) e, sobre-
tudo, o incômodo pelo emprego da categoria “nação” em referência a 
etnias indígenas reaparecem na década seguinte, em outros contextos 
políticos e econômicos, ganhando relevo, principalmente, em meio às 
disputas em torno da homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.

De “inimigos da nação” a “forças adversas” 

Em clima de liberalização da economia, o governo de Fernando Henrique 
Cardoso lança o programa Avança Brasil no final dos anos 1990. O 
programa é anunciado como resposta aos grandes desafios nacionais, 

12 As “intromissões de movimentos da Inglaterra” alude a organizações de apoio às causas indí-
genas e, mais precisamente, às reações sobre o massacre, sobretudo as manifestações de grupos 
ambientalistas e de direitos humanos em Londres (Survival International, nomeadamente) e 
nos EUA.
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nomeadamente a redução das desigualdades sociais e regionais, a unifi-
cação nacional e, de maneira particular, a integração do país à economia 
mundial. Escrito em linguagem que já incorporava a retórica do desenvolvi-
mento sustentável e os princípios democráticos da participação, o Avança 
Brasil consistia em massivos investimentos para projetos de infraestrutura 
na Amazônia — hidrelétricas, estradas e hidrovias —, defendidos como 
imprescindíveis para a atração do capital nacional e internacional. A base 
do programa, com proposta de ajuste fiscal e elevação do Produto Interno 
Bruto (PIB), seguiu os passos do Plano Real, que, por sua vez, atendia condi-
cionantes impostas por acordos firmados com o Banco Mundial. Portanto, 
o Avança Brasil previa a liberalização econômica a partir de uma perspec-
tiva de desenvolvimento que implicava o uso intensivo de recursos natu-
rais para fomentar a produtividade material em curto prazo, porém com 
danos sociais e ambientais de médio e longo alcances. 

A “modernidade” oferecida pelo programa parecia fazer convergir 
setores da oligarquia regional, do capital transnacional e das Forças 
Armadas. A atuação de ambientalistas e de defensores dos direitos 
humanos em meio à retórica do desenvolvimento sustentável parecia 
ser acompanhada de forma mais discreta neste período. Por isso, causou 
surpresa a notícia da existência de uma central de informações do Exército 
brasileiro na cidade de Marabá, no sul do Pará, em agosto de 2001. Durante 
semanas, a imprensa trouxe à tona documentos secretos do Exército que 
revelavam a existência de práticas de espionagem, consideradas extintas 
desde o fim do regime militar, em 1984. Nos relatórios encontrados, forma-
ções organizacionais e institucionais tipicamente constitutivas de socie-
dades democráticas, como movimentos sociais, organizações sindicais, 
partidos políticos e ONGs, com destaque para o MST, a CUT, o PT e as 
entidades ambientalistas, eram classificadas como “forças adversas”. Nos 
registros, admitia-se “arranhar direitos” em seu combate.13 A Operação 

13 “Exército espiona sem-terra desde 1998” (SOUZA, 2001) e “Amazônia é pretexto para espionar 
ONGs” (SOUZA, 2001) 
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Pescado tinha como alvo o MST, enquanto a Operação Poseidon se concen-
trava nas ONGs. Além de ambientalistas, religiosos católicos e lideranças 
indígenas, assim como juízes e parlamentares de esquerda, aparecem 
como alvo de monitoramento, fichados por possuírem conexões inter-
nacionais supostamente indesejáveis e perigosas.

Um pouco mais adiante, no governo de Luís Inácio Lula da Silva, a 
despeito dos investimentos em políticas para o combate à pobreza e da 
transferência de renda no âmbito do “novo desenvolvimentismo”, inten-
sificaram-se os investimentos em infraestrutura de larga escala e para as 
chamadas atividades neoextrativistas (isto é, mineração, exploração de 
petróleo e gás, agronegócio) como meio de fomentar o crescimento econô-
mico em nível nacional (LASCHEFSKI e ZHOURI, 2019). Comparável ao 
Avança Brasil de FHC, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 
consistiu em um volume de investimentos da ordem de R$ 657 bilhões 
em sua primeira fase (2007-2010) e R$ 955 bilhões em sua segunda fase 
(2011-2014), destinados às áreas de saneamento, habitação, transporte e 
energia. Mais da metade do orçamento do PAC foi gasto com o financia-
mento de projetos de energia, em particular as grandes hidrelétricas na 
Amazônia, muitas das quais contestadas nos anos 1980, como a barragem 
de Belo Monte, no Xingu. 

No campo das políticas macroeconômicas voltadas para exportação de 
commodities minerais e agrícolas, os projetos de infraestrutura e energia 
propostos para a fronteira norte da Amazônia seguiram o caminho do 
Projeto Calha Norte (MYAMOTO, 1990; PACHECO DE OLIVEIRA, 
1991). O argumento para a implementação desse projeto foi o de “fortale-
cimento da presença nacional” ao longo da fronteira amazônica, conside-
rada um espaço vulnerável do território nacional. Portanto, a resistência 
à demarcação de terras indígenas, como a dos Yanomâmi, no final da 
década de 1980, deve ser compreendida também neste contexto. Duas 
décadas mais tarde, o debate público volta a se acirrar em meio a conflitos 
envolvendo a área Raposa Serra do Sol, novamente em Roraima, na fron-
teira com a Venezuela. 
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Em abril de 2005, após uma luta que durou 30 anos, a Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol foi homologada em meio a protestos de rizicultores 
e políticos da região. No território, demarcado em área contínua de 
1.747.464 hectares, vivem cinco grupos indígenas — Ingarikó, Macuxi, 
Patanoma, Taurepang e Wapichana. Os não indígenas, que chegaram a 
Roraima oriundos de outros estados por meio de programas de coloni-
zação implementados pelo governo federal, aliados a militares e oligar-
quias políticas regionais, nunca aceitaram essa demarcação do território 
em área contínua. Tal como no discurso de Gilberto Mestrinho acerca da 
demarcação das terras Yanomâmi em princípios de 1990, eles também 
atribuíam aos interesses internacionais no minério da Amazônia a defesa 
e o apoio à demarcação das terras indígenas. Desta maneira, o argu-
mento sobre uma conspiração internacional para dominar os recursos 
da Amazônia são reativados no contexto das manifestações contrárias 
à ratificação da TI Raposa Serra do Sol. Ao longo do processo demarca-
tório, centenas de protestos ocorreram no sentido de adiar ou impedir 
o reconhecimento legal do território indígena. À medida que o processo 
seguia seu curso, moradores não indígenas que ocupavam parte da terra 
foram compensados ou reassentados. Porém um grupo de rizicultores 
resistiu ao reconhecimento do território indígena, ampliando suas áreas 
de cultivo. Argumentavam, tal como no caso dos Yanomâmi, que as terras 
indígenas deveriam ser fragmentadas em áreas descontínuas, o que na 
prática permitiria a legalização da grilagem dentro do território. A coop-
tação e o uso de diversos mecanismos de violência, tal como o sequestro 
de indígenas e de missionários e o uso de carros-bomba e dinamite faziam 
parte do repertório de ações dos não-indígenas durante esse processo. 
A resposta do governo foi a criação de um comitê para mediação dos 
conflitos. Entretanto, a decisão governamental de homologação das 
terras, em 2005, reacendeu a violência. 

Em 2008, uma série de conflitos violentos deflagrados por uma ação 
da Polícia Federal para a retirada dos moradores não indígenas resultou 
num processo levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O STF 
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deveria julgar se as terras permaneceriam contínuas, tal como homolo-
gadas, ou se seriam fragmentadas em territórios descontínuos, tal como 
proposto por rizicultores, políticos, garimpeiros e militares, entre outros. 
Em meio a acalorados debates, a decisão foi tomada no ano seguinte, rati-
ficando a homologação em terra contínua, não obstante a listagem de 
quase duas dezenas de condicionantes. Algumas delas já eram previstas 
pelo texto constitucional, enquanto outras pretendiam restringir a utili-
zação das terras e dos recursos pelos indígenas, algo que abria brechas 
para a exploração das terras e de seus recursos por parte do Estado, sem 
consulta às comunidades indígenas. 

No auge da crise, em abril de 2008, argumentos de militares e polí-
ticos regionais, reverberados pela mídia, reproduziam a mesma formação 
discursiva observada em décadas anteriores, sobretudo quando da demar-
cação das terras Yanomâmi e da realização da Rio-92. O general Augusto 
Heleno, que exercia a função de Comandante Militar da Amazônia nesse 
período, durante palestra no Clube Militar do Rio de Janeiro, fez críticas 
à política indigenista do governo Lula, qualificando-a como “lamentável, 
para não dizer caótica” (NOGUEIRA, 2021). Arnaldo Jabor, comenta-
rista da TV Globo à época, repercute as críticas de Heleno, colocando em 
questão o uso do termo “nação” para povos e etnias indígenas:

Existem nações indígenas distintas da nação brasileira? Nações 
não existem como rios e montanhas, mas são inventadas na 
esfera da política. Há uma loucura rancorosa no país, dividin-
do-nos em várias nações: índias [sic], negras, menos brasileiras. 
Isso favorece ONGs picaretas internacionais e daqui; lucram 
com essa divisão para captar dinheiro e controle. (JABOR, 
2008)14

14 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hXvMHRZPWbM. Acesso em: 16 abr. 
2021.

https://www.youtube.com/watch?v=hXvMHRZPWbM
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Na sequência, as acusações contra as ONGs e o risco de internacio-
nalização da Amazônia foram manchetes da revista ISTOÉ: 

AMAZÔNIA: soberania está em xeque. Avançam na comuni-
dade mundial as propostas para internacionalização do maior 
tesouro verde do Brasil. Uma resposta urgente se faz neces-
sária. (BELTRA, 2008)15

Na mesma linha argumentativa das décadas anteriores, a Amazônia é 
retratada como um grande tesouro cobiçado pela “comunidade mundial”. 
Enquanto o sujeito da ameaça permanece difuso, sem nomeação especí-
fica, críticas à demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol ecoam 
aquelas emitidas quando da demarcação do território yanomâmi, em 1991, 
incluindo a comparação da área ao tamanho de Portugal:

A extensão das terras dos índios em Roraima é superior à área 
de um país como Portugal, de 92 mil quilômetros quadrados. 
Um símbolo maior da distorção na política de demarcação é 
a reserva Raposa Serra do Sol, que se estende por 17 mil quilô-
metros quadrados e abriga apenas 18 mil índios, a maioria da 
etnia Macuxi. (BELTRA, 2008)16

Adicionalmente à questão indígena, o general Heleno lista uma série de 
ameaças à Amazônia, incluindo conflitos fundiários, ONGs e outras enti-
dades percebidas como perigosas, algo consistente com os atores encap-
sulados pela categoria “forças adversas” grafada nos relatórios militares 
de 2001. A inquietação militar referente à ratificação das terras contí-
nuas para o território indígena é igualmente reforçada em declarações 

15 Disponível em: https://istoe.com.br/4261_AMAZONIA+A+SOBERANIA+ESTA+EM+XEQUE/. 
Acesso em: 16 abr. 2021.

16 Disponível em: https://istoe.com.br/4261_AMAZONIA+A+SOBERANIA+ESTA+EM+XEQUE/. 
Acesso em: 16 abr. 2021.

https://istoe.com.br/4261_AMAZONIA+A+SOBERANIA+ESTA+EM+XEQUE/
https://istoe.com.br/4261_AMAZONIA+A+SOBERANIA+ESTA+EM+XEQUE/


126

do general Mário Matheus Madureira, à época chefe do Estado Maior do 
Comando Militar do Leste:

O risco da soberania é com áreas que podem ser separadas do 
território brasileiro. ONGs internacionais e grupos indígenas 
podem solicitar essa divisão política. Pode ser a mesma situ-
ação que ocorreu no Kosovo. É uma preocupação de todos. 
(ROSSI, 2008)17

A preocupação com a soberania brasileira na Amazônia prossegue prio-
rizando agentes da defesa ambiental e dos direitos indígenas enquanto 
legitima o avanço do capital transnacional sobre a floresta. Em 2009, além 
dos debates em torno da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol, a agenda ambiental do país estava dividida em relação às propostas 
internacionais sobre mudanças climáticas, sobretudo ao REDD — Redução 
de Emissões decorrentes do desmatamento e da degradação de florestas. 
Antes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
de 2009, em Copenhague, havia tensão entre setores do governo Lula. O 
Ministério do Meio Ambiente defendia que o Brasil desempenhasse um 
papel mais ativo no REDD, enquanto o Ministério das Relações Exteriores 
propunha uma abordagem mais conservadora, refletindo as preocupa-
ções internas sobre a soberania brasileira na Amazônia. Numa outra 
direção, a Carta de Belém, lançada por movimentos sociais e entidades 
não-governamentais durante os preparativos para a Conferência, regis-
trava posicionamentos contrários ao REDD em função de sua orientação 
essencialmente mercantil. Defendia, ao contrário, uma ampla reforma 
agrária, incluindo a demarcação das terras indígenas. 

No mesmo período, militares reunidos em Brasília realizavam o 11º. 
Encontro Nacional de Oficiais do Exército (ENOREx), cujo documento 
final, a Declaração de Brasília, expressa o seguinte: 

17 Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/brasil/general-diz-que-politica-indigenis-
ta-do-governo-um-caos-alerta-para-risco-soberania-496435.html. Acesso em: 16 abr. 2021.

https://extra.globo.com/noticias/brasil/general-diz-que-politica-indigenista-do-governo-um-caos-alerta-para-risco-soberania-496435.html
https://extra.globo.com/noticias/brasil/general-diz-que-politica-indigenista-do-governo-um-caos-alerta-para-risco-soberania-496435.html
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[...] É imperativo denunciar e frustrar as tentativas de sujeitar 
a Amazônia brasileira à “soberania relativa” ou de interna-
cionalizá-la. Urge responsabilizar os falsos “especialistas” 
que atestaram e reconheceram, nela, como sendo “nações” 
indígenas, grupos que muitas vezes rejeitam a nacionalidade 
brasileira e que, seduzidos por mercenários, em sua maioria 
integrantes de ONGs que atuam na região, reivindicam a auto-
nomia de imensos espaços territoriais, onde nada produzem, 
interessados, apenas, na nossa imensa biodiversidade e nos 
vastos recursos econômicos ali existentes. O povo brasileiro 
precisa conhecer as verdadeiras intenções de muitos dos grupos 
nacionais e internacionais que atuam livremente na Amazônia 
Brasileira, aliciando a população, especialmente a indígena, 
através de idéias separatistas, geralmente mal disfarçadas em 
ajuda humanitária ou trabalho religioso. O episódio da Raposa 
Serra do Sol, área que pela ação de maus brasileiros pode ser 
hoje classificada como de “soberania relativa” para o Brasil, 
deve servir de exemplo quanto à realidade das ameaças que 
pairam sobre a nossa Amazônia. (CONSELHO NACIONAL 
DE OFICIAIS R/2 DO BRASIL, 2009, p. 4)18

A análise dos discursos de militares e políticos da Amazônia em 
distintos contextos, seja diante da demarcação das terras Yanomâmi, 
em 1991, da realização da CNUMAD-92 e da ratificação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol, entre 2008 e 2009, remete a posições ideológicas 
antiambientais e anti-indígenas que evocam ameaças à soberania nacional, 
equacionando para tal as dimensões de unicidade entre espaço geográfico, 
território, lugar e nação.19 Em contraposição a uma perspectiva voltada 
para a pluralidade étnico-cultural, expressam um projeto de Estado-
Nação avesso à diferença e à diversidade. Nacionalista quando se trata de 

18 Disponível em: https://silo.tips/download/declaraao-de-brasilia. Acesso em: 16 abr. 2021. 

19 Para um aprofundamento das análises sobre os projetos militares para os indígenas no Brasil, 
consultar Souza Lima (1990).

https://silo.tips/download/declaraao-de-brasilia
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temas como defesa ambiental e indígena, porém internacionalista quando 
relacionado à exploração dos recursos naturais para fins da acumulação 
capitalista. Se, de um lado, a identificação dessas posições em segmentos 
antes minoritários e conservadores da sociedade nos ajuda a compre-
ender as origens e a composição dos discursos trazidos a lume na atua-
lidade por atores socializados pelas mesmas instituições no contexto da 
ditadura, tal como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, de 
outro lado, a concretização das políticas antiambientais e anti-indígenas 
merece compreensão frente a ordem econômica neoliberal e neodesen-
volvimentista dos anos 1990 e 2000. Estas, ao abraçarem a perspectiva 
ambiental hegemônica em nível mundial, a da modernização ecológica, 
pavimentaram o caminho para a desregulação e o desmonte ambiental 
no contexto atual.

DO AMBIENTALISMO DE RESULTADOS AO ANTIAMBIENTALISMO  

DE ESTADO20

A emergência de dois regimes políticos globais, aparentemente 
distintos, mas complementares, marcaram a década de 1990. A reali-
zação da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento Sustentável, em 1992, sob os auspícios da ONU, repre-
sentaria um “regime ambiental”, enquanto a rodada do GATT em 1993, 
cria a Organização Mundial do Comércio (OMC) e sela o Consenso de 
Washington. Nessa medida, as agendas se convergem com o “regime da 
OMC” encapsulando a “agenda ambiental” já bastante gerida a esta altura 
pelo Banco Mundial e por suas condicionalidades para empréstimos aos 
países “em desenvolvimento”. 

20 Parte desta seção atualiza discussões realizadas em Zhouri (2020), assim como em Bronz, 
Zhouri e Castro (2020).
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A racionalidade ambiental do capital colocou a gestão ambiental como 
cerne do desenvolvimento sustentável. Por meio do paradigma da moder-
nização ecológica, a resolução dos chamados problemas ambientais foi 
vislumbrada a partir de soluções de mercado, com ênfase na eficiência 
tecnológica e no consenso político. Nesse diapasão, incentivos a processos 
ditos participativos, tais como as audiências públicas nos contextos de 
licenciamento ambiental, as consultas prévias e informadas e os esquemas 
de certificação, entre outros, pareciam convergir com a pauta política 
voltada para a redemocratização do país e a proteção ambiental. Contudo, 
o enfoque liberal, centrado no gerenciamento dos efeitos ambientais 
predatórios dos investimentos voltados para a acumulação do capital, 
subsumiu uma agenda ambiental mais crítica e propositiva, inclinada 
à formulação de caminhos alternativos para a transformação socioam-
biental da sociedade.

Na contramão desse ambientalismo de resultados (ZHOURI, 2006), 
abraçado por empresas, Estado e ONGs hegemônicas, se forjavam o socio-
ambientalismo e o “ambientalismo da justiça ambiental”. Vertentes dessa 
corrente questionavam a desigualdade ambiental e suas interfaces com 
as desigualdades de raça, classe e gênero, pautando uma diversidade de 
propostas políticas com vistas à mudança social. São inúmeros os movi-
mentos que se somaram às resistências dos atingidos pelo latifúndio, pela 
mineração, pelo agronegócio e pelas barragens. Constituíram alianças com 
organizações ambientalistas, indígenas, quilombolas e povos tradicio-
nais na luta pelo reconhecimento de seus direitos, sobretudo frente aos 
grandes empreendimentos. Entretanto, os investimentos políticos para 
a construção de um vigoroso consenso por meio de princípios chamados 
participativos embaralharam o direcionamento das críticas. Aos poucos, a 
participação instituída a reboque da modernização ecológica mostrou-se, 
na prática, como um processo tardio e instrumentalizado. Uma partici-
pação tutelada em torno das dimensões relativas ao ônus dos grandes 
projetos (discussões sobre medidas compensatórias e mitigadoras), pouco 
acessível ao campo do planejamento geográfico-territorial, instância que 
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antecede a etapa do licenciamento ambiental. As diferentes dimensões 
da luta socioambiental denunciavam ainda a participação disciplinada 
por mecanismos sutis de negociação como produção da aceitação e da 
pacificação do dissenso (ZHOURI e VALENCIO, 2014).

As demandas por equidade e justiça ambiental, elementos que pres-
supõem, entre outros, o debate sobre a destinação territorial, perma-
neceram silenciadas nas abordagens ambientais institucionalizadas, 
principalmente nos procedimentos de licenciamento ambiental. Sob um 
aparente formato participativo, um jogo entre a violência lenta (NIXON, 
2011) e a violência nua foi marcado pela violação de direitos humanos, seja 
por meio dos deslocamentos físicos forçados, seja pelos deslocamentos 
in situ (OLIVEIRA, ZHOURI e MOTTA, 2020) regidos pela imposição de 
transformações radicais nos ambientes e modos de vida das populações 
atingidas pelos empreendimentos. A violência lenta compreendeu ainda 
a sistemática desregulação ambiental, observada na introdução de expe-
dientes não previstos nos marcos regulatórios, a exemplo da concessão de 
licenças parciais e/ou fracionadas e do aumento significativo de condicio-
nantes atreladas às licenças ambientais, tais como as centenas de condi-
cionantes listadas nos licenciamentos da hidrelétrica de Belo Monte, no 
Xingu, a maioria não cumprida até os dias atuais.

Nesse caminhar, o ambientalismo liberal e suas “soluções técnicas”, 
baseadas em capital, burocracia e ciência para, teoricamente, superar o 
declínio ambiental, geraram custos sociais e financeiros para os investi-
dores e elites empresariais que, sob a justificativa das sucessivas crises 
econômicas, intensificaram a difusão de um consenso em torno da 
chamada “flexibilização” dos critérios ambientais aplicados na avaliação 
de projetos de desenvolvimento (BRONZ, ZHOURI e CASTRO, 2020). 
Um conjunto de iniciativas promovidas por grupos empresariais forte-
mente articulados com representantes do legislativo tem se dedicado, 
ao menos desde 2004, à elaboração de mudanças no que diz respeito às 
regras do licenciamento ambiental. Sob o argumento de que a morosi-
dade do licenciamento dificulta a atração de investimentos para o país, 



131

as novas políticas propõem “simplificar” o rito e suas etapas normativas e, 
em alguns casos, pleiteiam até mesmo a sua extinção. Em 2008, um estudo 
realizado pelo Banco Mundial aparece como a “ponta de lança” da intensi-
ficação dos debates pela desregulação no Brasil. Termos como “simplifi-
cação”, “segurança jurídica” e “previsibilidade” passaram a ser amplamente 
difundidos nos argumentos em prol da desregulação ambiental. 

O movimento pela desregulação foi se ampliando por meio de uma 
agenda de propostas para a revisão sistemática de inúmeras outras leis 
e normas erigidas a partir da Constituição de 1988 e, em muitos casos, 
em épocas anteriores, a exemplo do Código Florestal, do Código da 
Mineração, do Código das Águas, das leis sobre agrotóxicos e transgê-
nicos, dos conflitos em torno das Unidades de Conservação, das Terras 
Indígenas, e das terras de povos tradicionais — todos envolvendo os 
interesses do agronegócio e das indústrias extrativas minerais e agrí-
colas (BRONZ, ZHOURI e CASTRO, 2020). Tudo isso no seio do Estado 
Democrático de Direito, que manteve o princípio da participação operante 
na forma de uma ampla gama de conselhos sociais, a exemplo daqueles 
extintos ou reduzidos em 2019.21

Assim foi pavimentado o caminho para a violência nua da atuali-
dade. De forma significativa, o primeiro ato do governo Bolsonaro foi um 
decreto que retirava da Fundação Nacional do Índio, a Funai, a compe-
tência para identificação e demarcação de terras indígenas. No segundo 
dia de governo, outro decreto transferia da Funai para o Ministério da 
Agricultura — sob controle do lobby ruralista — a tarefa do licenciamento 
ambiental de empreendimentos que poderiam atingir povos indígenas. 
No rearranjo dos ministérios, a Funai foi ainda transferida do Ministério 
da Justiça para o da Mulher, Família e Direitos Humanos, completamente 
esvaziada das suas funções histórica e constitucionalmente estabelecidas. 

21 Sobre o decreto que extingue ou reduz órgãos de participação popular, a exemplo do Conama, 
ver: https://oglobo.globo.com/brasil/decreto-do-governo-bolsonaro-mantem-apenas-
-32-conselhos-consultivos-23773337. Acesso em: 24 abr 2021.

https://oglobo.globo.com/brasil/decreto-do-governo-bolsonaro-mantem-apenas-32-conselhos-consultivos-23773337
https://oglobo.globo.com/brasil/decreto-do-governo-bolsonaro-mantem-apenas-32-conselhos-consultivos-23773337
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Em abril de 2019, a partir de forte mobilização de grupos indígenas e apoia-
dores, a Funai retornou para o Ministério da Justiça, esvaziada, contudo, 
das suas funções constitucionais, com cortes orçamentários e militar-
mente aparelhada. Desde então, foi instituído um vertiginoso processo 
político-institucional envolvendo desregulamentações e novas regula-
mentações nas áreas indígena e ambiental, com efeitos de desregulação 
e escalada de violência nos territórios. O número de lideranças indígenas 
mortas em 2019 foi o maior em onze anos. Em 2020, de dezoito assassi-
natos no campo, sete foram de indígenas. Das 35 pessoas que sofreram 
tentativas de assassinato, 12 eram indígenas. Os ataques promovidos por 
garimpeiros e o processo de vulnerabilização dos povos indígenas diante 
da Covid-19 resultaram em denúncias junto à Comissão Interamericana 
de Defesa dos Direitos Humanos (CIDH).22 

Em 2020, a taxa de desmatamento na Amazônia legal registrada pelo 
Prodes acusou um aumento de 9,5% em relação a 2019, ano em que o 
desmatamento já havia alcançado números recordes. Entretanto, em clima 
de negacionismo científico, ataques ao ativismo ambiental, assim como 
às autarquias Ibama e ICMbio, denominadas por autoridades governa-
mentais como “fábricas de multa”, fomentaram um ambiente de desres-
peito às leis ambientais vigentes, implicando na redução da fiscalização 
ambiental, na intensificação do desmatamento, sobretudo na Amazônia, 
no aumento de invasões às terras tradicionalmente ocupadas e no acirra-
mento de conflitos armados. Uma sucessão de atos e decretos resultou 
nos investimentos contra o aparato jurídico, institucional e administra-
tivo constituído para inibir crimes ambientais, proteger os ecossistemas 
e os povos da floresta. Entre eles aqueles que se constituíram em torno da 

22 Sobre os assassinatos de indígenas, consultar o Relatório Conflitos no Campo 2020, publicado pela 
Comissão Pastoral da Terra (CPT). Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/downlods/
category/85-espaco-para-imprensa-releases-analiticos. Acesso em: 14 jul. 2021. A denúncia 
levada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos está disponível em: https://www.oas.
org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdf. Acesso em: 24 abr. 2021.

https://www.cptnacional.org.br/downlods/category/85-espaco-para-imprensa-releases-analiticos
https://www.cptnacional.org.br/downlods/category/85-espaco-para-imprensa-releases-analiticos
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2020/35-20MC563-20-BR-PT.pdf
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notória desestruturação dos órgãos ambientais e do seu aparelhamento 
em todos os níveis de gestão. 

Por meio do instrumento de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o 
presidente retirou a autonomia dos órgãos de proteção ambiental no 
combate ao desmatamento, submetendo a fiscalização à tutela dos mili-
tares (Decreto no 10.341). A medida vale dentro e fora de unidades de 
conservação, terras indígenas e outras áreas federais na Amazônia Legal. 
Outro decreto (o de nº 10.239), de 11 de fevereiro de 2020, transferiu o 
Conselho Nacional da Amazônia Legal do âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente para a Vice-Presidência da República, sob o comando do general 
Hamilton Mourão. Em meio à pressão internacional de investidores e à 
pressão nacional de empresários, as forças militares se tornaram prota-
gonistas das metas governamentais voltadas para a Amazônia, anun-
ciando sua competência para compatibilizar os interesses ambientais 
(combate às queimadas, fiscalização ambiental, retomada dos projetos e 
investimentos do Fundo Amazônia) com a dita “regularização fundiária”. 
A essa última estão atrelados os interesses da mineração em terras indí-
genas e da União, o aumento na disponibilidade de terras para o agrone-
gócio, grandes empreendimentos de infraestrutura, em suma, a ocupação 
da Amazônia para fins do interesse neoextrativista (BRONZ, ZHOURI 
e CASTRO, 2020).23 O desmonte se radicaliza através da inobservância 
ou do desrespeito ao marco regulatório, de que são exemplos processos de 
licenciamento para obras em curso mesmo sem a promoção de audiência 

23 De março a maio de 2020 foram editados 195 atos pelo governo federal na área ambiental, contra 
16 no mesmo período em 2019. Intensifica-se a pressão para a regulamentação da mineração, a 
produção de petróleo e gás e a geração de energia elétrica em terras indígenas (Projeto de Lei 
nº 191-2020 encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, em 5 de fevereiro de 
2020). O projeto de lei 2.633/2020, conhecido como o “PL da Grilagem”, se soma as investidas 
de “regularização” da grande propriedade privada em terras públicas invadidas, sem vistoria 
prévia e sem punição contra os crimes ambientais já praticados nas terras sujeitas à titulação. O 
Decreto no 10.673, de 13 de abril de 2021, dispõe sobre a inclusão de Unidades de Conservação no 
Programa Nacional de Desestatização, o que significa entregar a gestão das UCs para empresas 
do setor de turismo. 
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pública e consulta prévia, livre e informada às comunidades tradicionais 
atingidas. Em maio de 2021, a nova lei do licenciamento ambiental foi apro-
vada no Congresso Nacional, em meio a contestações de entidades ambien-
talistas, indígenas e científicas.24 Entre as mudanças, a nova lei desobriga 
do licenciamento 13 modalidades de empreendimentos e estabelece novas 
modalidades de licenças, tais como as simplificadas e concomitantes, bem 
como o autolicenciamento. Além disso, prevê licenciamento ambiental 
somente em territórios indígenas homologados e terras quilombolas decla-
radas, o que deixa em vulnerabilidade a maioria das terras indígenas e 
quilombolas ainda em regularização. Essas políticas antiambientais e anti-
-indígenas se fazem acompanhar também por sucessivas denúncias sobre 
crimes ambientais e administrativos atribuídos ao próprio ministro do Meio 
Ambiente, sob investigação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal.25 

Esse foi o clima que antecedeu a participação do Brasil na Cúpula 
de Líderes sobre o Clima, convocada para abril de 2021 por Joe Biden, 
presidente estadunidense que sucedeu a Donald Trump. As posições 
antiambientais de Trump resultaram na retirada dos EUA do Acordo de 
Paris, compromisso firmado entre países, em 2015, para a redução das 
emissões de gases de efeito estufa. Ao contrário de Trump, Biden parece 

24 Para acesso ao parecer técnico elaborado pelo Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e 
Grandes Projetos da Associação Brasileira de Antropologia, consultar: http://www.abant.org.
br/files/20210511_609a75f281579.pdf. Acesso em: 21 maio 2021.

25 Em abril de 2021, a Polícia Federal do Amazonas apresentou ao Supremo Tribunal Federal 
notícia-crime contra o ministro Ricardo Salles. Entre outras, ele estaria atuando em prol de 
madeireiros ao impedir a fiscalização no âmbito de uma operação que apreendeu 200.000 
mil m3 de madeira extraídos de maneira ilegal na floresta Amazônica. Em retaliação, o supe-
rintendente da Polícia Federal no Amazonas foi afastado do cargo. Entretanto, membros do 
congresso nacional levaram adiante a denúncia junto ao STF. Consultar, entre outros, https://
g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/16/stf-comeca-a-analisar-o-pedido-da-p-
f-para-investigar-salles.ghtml. Acesso em: 23 abr. 2021. Em maio de 2021, o ministro do Meio 
Ambiente e o presidente do Ibama tornaram-se alvo de uma operação da política federal que 
investiga contrabando de madeira para o exterior. Ver, entre outros, https://brasil.elpais.com/
brasil/2021-05-19/ricardo-salles-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal-que-apura-con-
trabando-de-madeira-brasileira.html. Acesso em: 19 maio 2021.

http://www.abant.org.br/files/20210511_609a75f281579.pdf
http://www.abant.org.br/files/20210511_609a75f281579.pdf
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/16/stf-comeca-a-analisar-o-pedido-da-pf-para-investigar-salles.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/16/stf-comeca-a-analisar-o-pedido-da-pf-para-investigar-salles.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/04/16/stf-comeca-a-analisar-o-pedido-da-pf-para-investigar-salles.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-19/ricardo-salles-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal-que-apura-contrabando-de-madeira-brasileira.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-19/ricardo-salles-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal-que-apura-contrabando-de-madeira-brasileira.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-19/ricardo-salles-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal-que-apura-contrabando-de-madeira-brasileira.html
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disposto a resgatar os rumos do ambientalismo liberal, sobretudo com 
vistas aos mercados voltados para o tema da sustentabilidade climática, 
com ênfase na indústria de produção de energias rotuladas como tecni-
camente limpas. A partir de mudanças na política diplomática do país, e 
sob pressão de segmentos da economia, incluindo o agronegócio, rece-
osos de prejuízos nas exportações em decorrência de eventuais retra-
ções no mercado internacional por causa das políticas antiambientais 
do Brasil, o governo Bolsonaro muda o discurso proferido na ONU, no 
final de 2020, para alinhamento aos novos rumos dados pelo governo 
estadunidense em 2021. 

Em seu pronunciamento na ONU, em setembro de 2020, na sequ-
ência de alarmantes queimadas no Pantanal e na Amazônia, juntamente 
à divulgação dos índices recordes de desmatamento pelo Inpe, Bolsonaro 
reiterou argumentos conspiratórios e ataques a entidades ambientalistas, 
já conhecidos desde os anos 1980, ao alegar ser o país vítima “de uma das 
mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal”:

A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o 
apoio de instituições internacionais a essa campanha, escorada 
em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, 
aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar 
o governo e o próprio Brasil.26

Na Cúpula dos Líderes sobre o Clima, em abril de 2021, a 
mudança discursiva compreendeu o reconhecimento de 
compromissos internacionais assumidos pelo país e metas 
atingidas por governos anteriores. Ao propor o alcance da 
neutralidade climática do país até 2050, antecipando em 10 anos 
a proposta anterior, Bolsonaro se comprometeu a eliminar o 
desmatamento ilegal até 2030. Para tanto, deixa implícito um 
pedido de cooperação financeira internacional:

26 O discurso na íntegra está disponível em: https://news.un.org/pt/story/2020/09/1727082. 
Acesso em: 23 abr. 2021.

https://news.un.org/pt/story/2020/09/1727082


136

Há que se reconhecer que será uma tarefa complexa. Medidas 
de comando e controle são parte da resposta. Apesar das limi-
tações orçamentárias do Governo, determinei o fortalecimento 
dos órgãos ambientais, duplicando os recursos destinados às 
ações de fiscalização.27

Entretanto, suas palavras foram recebidas com ceticismo, não apenas 
frente às denúncias que recaiam sobre o ministro do meio ambiente à 
época, mas, principalmente, pelas posições antiambientais e anti-indí-
genas do próprio presidente, uma vez mais evidenciadas pelo anúncio, 
no dia seguinte ao seu discurso, dos pífios recursos destinados à pasta 
de meio ambiente, na verdade, o menor orçamento em duas décadas. 
Considerando ainda a política geral bolsonarista centrada na militari-
zação das instituições de Estado e no armamento da população, a ênfase na 
execução de políticas de ‘comando e controle’ para a Amazônia faz indagar 
sobre prospectos de acirramento da violência no campo e nas florestas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os excertos de documentos, matérias jornalísticas e pronunciamentos 
públicos de militares e políticos da região norte, em diferentes contextos, 
foram analisados neste texto com a finalidade de evidenciar o lastro histó-
rico das posições antiambientais e anti-indígenas na sociedade brasileira, 
principalmente a partir dos anos 1980, quando a redemocratização do 
país coincide com processos de globalização, liberalização da economia 
e debates sobre desenvolvimento sustentável. À medida que as políticas 
para a redemocratização e os debates sobre sustentabilidade ganhavam 
peso, as posições antiambientais e anti-indígenas pareciam rescaldos 

27 Íntegra do discurso disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/22/veja-
-a-integra-do-discurso-de-jair-bolsonaro-na-cupula-de-lideres-sobre-o-clima.ghtml. 
Acesso em: 23 abr. 2021.

https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/22/veja-a-integra-do-discurso-de-jair-bolsonaro-na-cupula-de-lideres-sobre-o-clima.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/04/22/veja-a-integra-do-discurso-de-jair-bolsonaro-na-cupula-de-lideres-sobre-o-clima.ghtml
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da ditadura, adstritas a determinados nichos da oligarquia regional e de 
setores militares, até ascenderem como posições centrais nas esferas de 
governo do país, a partir de 2018, em um cenário econômico e político 
distinto, marcado por ameaças à ordem democrática, tanto no Brasil 
como em outras partes do mundo ocidental. 

Transcorridos três anos do governo de Jair Bolsonaro, evidenciou-se 
uma mudança nos quadros de poder por meio do aparelhamento das 
instituições estatais por agentes representantes de setores como o agro-
negócio, a mineração e as Forças Armadas, que antes defendiam suas 
agendas em posições minoritárias no parlamento. As relações entre o 
Estado e as populações indígenas e tradicionais estão, portanto, sujeitas 
a redefinições a partir de uma nova economia de visibilidades que forja 
“legibilidades” e “ilegibilidades” (DAS & POOLE, 2008), incluindo a 
propositura de um Projeto de Decreto Legislativo que pretende rever a 
posição do Brasil diante da Convenção 169 da OIT (PDL 177/2021). Esse 
contexto faz emergir questionamentos sobre o papel do Estado na atua-
lidade e os rumos da democracia no Brasil. 

Com efeito, se o ambientalismo liberal promoveu a “violência lenta” 
escamoteada na performance da participação como encenação democrá-
tica e os mecanismos sutis de disciplinamento da crítica via instâncias 
de negociação de conflitos (NADER, 1994; ZHOURI, 2014), sua escalada 
pavimentou o caminho para a “violência nua” que ora se apresenta. Esta 
incrementa a dívida ecológica, aprofunda o fosso da desigualdade socio-
ambiental e ameaça, de fato, não apenas os direitos constitucionais, mas 
a própria existência de indígenas, quilombolas e comunidades tradicio-
nais. Em um extremo, ela também pode escapar ao controle do ambien-
talismo liberal que, desde o final dos anos 1990, investiu nos dispositivos 
de gestão da crítica pela promessa ideológica de uma negociação em que 
todos ganham (estratégia win-win do Banco Mundial). A retomada da 
agenda do mercado verde por Joe Biden pode representar uma tentativa 
de resgate desse movimento. Afinal, a violência nua não parece oferecer 
um ambiente seguro para os negócios entre países que sustentam valores 
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como modernidade, civilização e democracia, ainda caros ao sistema de 
dominação ocidental. De todo modo, são questões para as quais atentam 
inúmeros movimentos socioambientais e indígenas engajados na luta 
por direitos e pela construção de um mundo melhor. 

A despeito das diferentes formas de violência a configurar processos 
de crise crônica e crise aguda, as comunidades que vivem nas áreas de rios, 
matas, cerrado e floresta não apenas sobrevivem e resistem, mas acenam 
para a construção de arranjos societários diversos — com ênfase no cole-
tivo, na emancipação e na descolonização — a partir de seus modos de 
vida, concebidos por uma visão e uma relação singular com a natureza. 
Evidentemente, antropólogos e antropólogas como nós, imersos nesta 
sociedade e neste planeta, somos também desafiados à prática de uma 
antropologia ativa e responsável, do ponto de vista ético, epistêmico e 
politicamente situado. 
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Tecnopolítica, expertise  
ambiental e grandes obras  
na Amazônia 
DEBORAH BRONZ

Eis aí uma verdade geral. Sabe-se que cada sociedade 
cria sua técnica e seu tipo de saber, como também seu 

tipo de transmissão do saber. Sabe-se também que a 
sociedade capitalista não somente foi muito longe na 

criação e no desenvolvimento de um tipo de saber e de 
um tipo de tecnologia que a diferencia de todas as outras, 

mas que isso também a diferencia das outras sociedades 
— além disso colocou estas atividades no centro da vida 

social e atribuiu-lhes uma importância que não tiveram 
nem outrora nem alhures. 

[ castoriadis; cohn-bendit, 1981, p. 11 ]

INTRODUÇÃO

O tema das grandes obras na Amazônia já desperta o interesse de orga-
nismos multilaterais e centros de estudo voltados para o aprimoramento 
das práticas empresariais há algumas décadas. Tecnologias e ferramentas 
de planejamento vêm sendo desenvolvidas e adotadas para adequar os 
investimentos econômicos e produtivos aos parâmetros internacional-
mente difundidos da sustentabilidade ambiental. A elaboração de planos 
e propostas contendo diretrizes para a elaboração de políticas públicas 
e para a ação empresarial associada a essas grandes obras é uma parte 
importante dessas iniciativas, que congregam grande multiplicidade de 
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instituições governamentais, não governamentais, acadêmicas, empre-
sariais e civis, em redes profissionais por onde escoam os princípios do 
desenvolvimento sustentável.1

No contexto atual, a Amazônia tem sido reposicionada no centro de 
importantes disputas geopolíticas internacionais. A região foi historica-
mente tratada como um símbolo que alude a diferentes significados para 
o progresso e o desenvolvimento do Brasil, para a produção de commo-
dities no mercado internacional e para a ação ambiental a nível global. 
Esses significados aparecem justapostos no planejamento efetuado em 
variadas escalas, incluindo aquele apresentado pelos grupos econômicos 
e por seus “tanques de pensamento” (think-tanks).

Ao mesmo tempo que avançam as grandes obras e empreendimentos 
nessa região, aumentam as preocupações em relação à conservação de 
sua biodiversidade e aos efeitos do desmatamento sobre o aquecimento 
global, bem como sobre povos e comunidades tradicionais. Tais preocu-
pações enlaçam uma extensa teia de atores sociais, posicionados nos mais 
distintos espectros da sociedade, que se reúnem para buscar entender 
o que deu errado nos modelos de planejamento até então adotados para 
a Amazônia e impediu a região de experimentar o “desenvolvimento”. 

Especialistas de distintas formações mobilizam a produção de conhe-
cimento técnico-científico, incorporando a crítica, admitindo os riscos 
e perigos dos regimes de desenvolvimento adotados e a propagação da 
pobreza, da precarização social e da poluição que promovem, sobretudo 
em regiões específicas do mundo como a Amazônia. “Planejadores e 
estrategistas produzem seus esquemas explicativos, reproduzem seus 
princípios classificatórios e imaginam estar explicando as realidades 
localizadas e os processos sociais na Amazônia” (ALMEIDA, 2008, p. 99). 

1 Para uma reflexão teórica e crítica sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e seus reflexos 
na política ambiental brasileira ver Zhouri (2006). Sobre a gênese do conceito, ver. Scotto et al. 
(2007). Sobre a ideologia/utopia do desenvolvimento sustentável, ver Ribeiro (1991).
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Distintos autores da antropologia já evidenciaram o modo como as 
iniciativas replicadas em grande escala mundo afora por especialistas 
vinculados a instituições da cooperação técnico-científica internacional, 
ainda que sob a constelação discursiva da democracia participativa, 
acabam naturalizando a violência contida em suas propostas para o desen-
volvimento (FERGUSON, 1990; MITCHELL, 2002; ESCOBAR, 1995; 
RAHNEMA, 2000; HOFFMANN & ABRANTES, 2020; SOUZA-LIMA, 
2007, 2015; SALVIANI, 2013; ZHOURI et al., 2005; BRONZ et al., 2020). 
Especificamente, em relação às práticas observadas no campo ambiental, 
inúmeros estudos demonstram como tal violência é, em grande medida, 
instrumentalizada pela ação de um certo tipo de expertise, e suas inter-
venções de planejamento com tendências neoliberais, promovendo o 
“ambientalismo de resultados” (ZHOURI, 2006, p. 141), a “ecocracia” 
(SACHS, 2000, p. 127), ou o “colonialismo verde” (ALMEIDA, 2008, p. 71). 

A partir da experiência de um projeto financiado pelo Banco Mundial 
voltado à formulação de diretrizes para subsidiar a atuação de governos 
e empresas em grandes obras na Amazônia, procuro identificar insti-
tuições e práticas associadas à ação da expertise ambiental no Brasil. 
Diversos campos de especialização são criados para ajudar a coordenar a 
Economia, em paralelo à conformação de um corpo técnico cujas práticas 
organizam uma forma particular de separação entre o mundo real e suas 
representações, entre as coisas e seus valores, entre as ações e as inten-
ções. Conforme a formulação de Mitchell (2002), a distinção entre o 
mundo material e sua representação não é algo que possamos tomar 
como ponto de partida. É uma oposição feita na prática social. Ideias e 
discursos também produzem consequências e efeitos reais. O presente 
capítulo busca entender de que modo certas instituições, práticas e suas 
manufaturas tecnopolíticas contribuem para viabilizar a expansão da 
ocupação da Amazônia pela via dos grandes empreendimentos.
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O PROJETO E OS ESPECIALISTAS

O projeto Grandes Obras na Amazônia — Aprendizados e Diretrizes, 
conduzido e financiado pelo Centro de Estudo em Sustentabilidade 
da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) e pelo International Finance 
Corporation (o IFC, instituição ligada ao Banco Mundial), resultou na 
produção de uma extensa documentação acessível na internet.2 O públi-
co-alvo do projeto congrega especialmente os setores elétrico, logístico 
e minerador, que concentram a maior parte dos investimentos e dos 
projetos de grande impacto na Amazônia — “uma carteira de projetos 
com previsão de aportes da ordem de R$ 200 bilhões até 2020” (ANG; 
MONZONI, 2017, p. 8).

O projeto apresenta objetivos arrojados. Entre eles está a proposta 
de estabelecer “uma nova relação entre os grandes empreendimentos e 
territórios que lhes são alvo”, com base na organização e evidenciação de 
“lições aprendidas e recomendações”, “no âmbito das políticas públicas” 
e das “práticas empresariais” (ANG; MONZONI, 2017, p. 6). Os meios 
enunciados para estabelecer essa nova relação entre empreendimentos 
e territórios são a formulação de diagnósticos, de “ferramentas práticas” 
e de um conjunto de diretrizes. O FGVces é um centro de pesquisa apli-
cada que atua, justamente, no desenvolvimento de estratégias, políticas 
e ferramentas de gestão públicas e empresariais para a sustentabilidade.

2 Na publicação Grandes obras na Amazônia — aprendizados e diretrizes, as organizações se apre-
sentam do seguinte modo: “O International Finance Corporation (IFC), do Grupo Banco 
Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento do mundo voltada ao setor privado nos 
mercados emergentes. Com investimentos da ordem de US$ 19 bilhões em 2016, associa conhe-
cimento técnico e influência para ajudar empresas a desempenhar um papel no esforço mundial 
de combate à miséria e de estímulo à prosperidade compartilhada. O Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGVces) compreende mais de 60 pesquisadores 
no apoio a políticas públicas e práticas empresariais voltadas ao desenvolvimento sustentável. 
Há dez anos atua com o tema de grandes obras na Amazônia, produzindo estudos, ferramentas 
e orientações para a promoção do desenvolvimento local” (FGVces; IFC, 2018, p. 4).
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Uma concentração de especialistas de diversas áreas do conhecimento 
foi contratada para cumprir esse objetivo de estabelecer as diretrizes e criar 
um guia de melhores práticas para reduzir os impactos de grandes obras, 
durante os 18 meses do projeto. São especialistas renomados, com alto 
nível de formação universitária e vasta experiência de trabalho. Analisando 
o perfil e a trajetória de formação de 23 profissionais mais diretamente 
envolvidos com o projeto, podemos observar alguns padrões importantes 
sobre a configuração desse campo da expertise ambiental com atuação 
no Brasil. A equipe é dividida entre os profissionais do FGVces e da IFC e 
consultores externos ligados a outras instituições de pesquisa e empresas, 
tendo algumas delas incidência direta sobre a Amazônia, o que torna esses 
especialistas também “partes interessadas” do projeto.

A equipe técnica ligada às instituições desenvolvedoras é formada 
por 12 pessoas (incluindo a coordenação e a secretaria executiva). Um 
dado que parece importante é que, dessas 12 pessoas, nove fizeram sua 
formação ou parte dela em universidades fora do país. Dos 11 consultores 
identificados, apenas quatro estudaram fora do país. As imagens formu-
ladas no estrangeiro sobre a Amazônia brasileira parecem, portanto, 
adquirir um papel central nessas pesquisas aplicadas. 

Nos currículos da equipe abundam rubricas para nomear os programas 
de especialização, mestrado e doutorado encontrados no exterior: 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, Desenvolvimento Territorial, 
Políticas Públicas, Responsabilidade Social Corporativa, Governança 
Ambiental, Sensoriamento Remoto, Gestão de Recursos Sustentáveis, 
Conservação de Recursos, Conservação e Desenvolvimento, 
Desenvolvimento Territorial, Direitos Humanos. No Brasil, as espe-
cializações são menos diversas: Administração Pública, Direito, Ciências 
Sociais, Planejamento Territorial, Ecologia. 

Para tentar observar como se dá a distribuição da equipe do projeto 
entre diferentes áreas de conhecimento, estabeleci categorias mais abran-
gentes agregadas do seguinte modo: administração pública (todas as 
formações que recebem esse nome); planejamento territorial (inclui a 
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formação em desenvolvimento territorial e geografia); ciências sociais 
(inclui profissionais de antropologia, sociologia e ciência política), gestão 
empresarial (inclui pessoas com formação em ciências econômicas, negó-
cios, administração de empresas e responsabilidade social corporativa); 
conservação (inclui também ecólogos e biólogos, além de especialistas em 
conservação); gestão ambiental (formações em meio ambiente, gestão de 
recursos sustentáveis e governança ambiental); desenvolvimento (inclui, 
além das formações que recebem esse nome, a formação em etnodesen-
volvimento); direito (inclui a formação em direitos humanos); agronomia; 
e jornalismo. Somei as ocorrências nos diferentes níveis de formação, de 
modo que uma pessoa pode estar vinculada a mais de um campo de conhe-
cimento. Somando as diferentes formações da equipe total do projeto, a 
distribuição se apresenta do seguinte modo (Gráfico1):

GRÁFICO 1  |  DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO DOS ESPECIALISTAS 
VINCULADOS AO PROJETO

fonte: Elaboração da autora
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É natural que prevaleça entre os presentes a especialização em admi-
nistração pública, considerando que a própria FGV é uma instituição 
reconhecida pela formação que provê nessa área de conhecimento, 
sendo também origem de vários profissionais contratados do projeto. 
No restante, podemos dizer que há um balanço equilibrado entre as áreas 
destinadas a produzir conhecimento técnico e científico para as estraté-
gias do desenvolvimento — do ponto de vista econômico, social, ambiental 
e legal. Ainda que identificada como uma área de formação específica, 
as técnicas e práticas de planejamento se colocam de modo transversal 
a praticamente todas as outras áreas de conhecimento. “Simbolizando 
a aplicação do conhecimento científico e técnico ao setor público [e 
privado], o planejamento deu legitimidade à tarefa do desenvolvimento 
e alimentou as esperanças nele depositadas” (ESCOBAR, 2000, p. 211).3 

Decerto os velhos esquemas disciplinares dizem pouco sobre a 
formação dessa expertise. Orientados para um saber prático e aplicado, os 
conhecimentos parecem tender para um mesmo jogo de regras, fundadas 
num mesmo conjunto de argumentos em torno das propostas de desen-
volvimento. Podemos dizer que todas estas especializações convergem 
na formação do campo de conhecimento da expertise para o desenvolvi-
mento sustentável e na formulação de um “esquema interpretativo para 
explicar a Amazônia” (ALMEIDA, 2008, p. 7). Um esquema interpreta-
tivo que consiste no 

Jogo de regras que determinam em um campo intelectual deter-
minado ou numa dada contingência histórica, o surgimento e 
o desaparecimento de argumentos. Tais argumentos, uma vez 
articulados, compõem um esquema interpretativo tornado 
hegemônico pelos poderosos mecanismos de instancias de 
consagração [...]. (Ibid., p. 9)

3 Sobre o conceito e a sua importância para a história do desenvolvimento ver o verbete “Planejamento” 
de Arturo Escobar (ESCOBAR, 2000).
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Espera-se do especialista um conhecimento técnico que lhe permita 
desempenhar o papel de assessoria ou aconselhamento de gestores, 
conferindo às políticas públicas e às práticas empresariais um suposto 
caráter de racionalização. Ele ocupa, assim, um lugar de autoridade. Mas 
os conceitos e as rotinas disciplinares não são estruturas neutras, através 
das quais a “realidade” aparece, inocentemente. Elas se formam como 
resultado de uma multiplicidade de ações acadêmicas, econômicas e polí-
ticas, sendo produtos da história (ESCOBAR, 2000, p. 211). Trajetórias 
profissionais e áreas de formação acadêmica se alinham com ideologias, 
crenças e motivações na constituição desses espaços de exercício profis-
sional vinculados ao campo da cooperação técnico-científica, em que 
os especialistas se apresentam como sua “versão encarnada” (SOUZA 
LIMA, 2007, p. 422). Suas trajetórias podem nos apontar para as insti-
tuições, saberes, conhecimentos que na atualidade guardam possíveis 
homologias com as “escolas coloniais” (Ibid. id.).

Uma análise mais detida dos resultados do projeto nos possibilitará 
ler criticamente os esquemas explicativos dos especialistas por meio da 
análise de suas práticas profissionais. Vamos buscar compreender de que 
modo as ferramentas apresentadas como “produtos” do projeto informam 
as concepções e as práticas dos especialistas do campo do desenvolvi-
mento em relação aos grandes empreendimentos na Amazônia.

O principal documento que tomo como referência aqui é o relatório 
Grandes Obras na Amazônia: aprendizados e diretrizes, publicado em 
2017, com 259 páginas. O material de base disponível para consulta no site 
do projeto inclui também um conjunto de relatos resumidos das reuniões 
realizadas com as chamadas “partes interessadas”.4 Pauto-me na análise 
dessa documentação, recorrendo a materiais complementares do projeto 

4 A expressão “partes interessadas” tem sido utilizada no Brasil como uma tradução para o portu-
guês do termo stakeholders, que costuma ser associado a uma série de metodologias de engaja-
mento e mediação social amplamente difundidas no meio empresarial. Sobre isso ver, Bronz 
(2016) e Bronz e Fraiman (2009). 
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ou que se referem a ele como forma de acesso ao contexto mais amplo 
no qual se inscreve esta iniciativa. Um exemplo é o artigo publicado por 
Wood e Morais (2021), na Revista de Administração Contemporânea, que 
apresenta o projeto supracitado na forma de um “caso de ensino”. Além 
de contextualizar o projeto, o artigo destina-se a apresentar um resumo 
de suas ações e resultados para alunos de cursos de graduação e pós-gra-
duação de administração pública e administração de empresas, em disci-
plinas que tratem do tema sustentabilidade. Tomada como um caso de 
sucesso, ao ser replicada, a metodologia do projeto é difundida e consa-
grada nos meios da administração empresarial e da administração pública. 
Esta é uma das formas eficazes de reprodução dos modelos de governança. 

As diretrizes foram organizadas em seis frentes temáticas, que agru-
param os especialistas e as chamadas “partes interessadas” em grupos 
de trabalho: Planejamento e Ordenamento Territorial; Instrumentos 
Financeiros; Capacidade Institucionais, Povos Indígenas, Populações 
Tradicionais e Quilombolas; Crianças, Adolescentes e Mulheres; Supressão 
Vegetal Autorizada. Os temas refletem os enquadramentos teóricos e as 
rubricas do campo do desenvolvimento sustentável, perfilando as pautas 
do planejamento territorial, da “economia verde” e dos direitos humanos. 
Cada eixo foi desenvolvido por especialistas com conhecimento e expe-
riência de trabalho nos temas, embora todos os grupos tenham seguido a 
mesma metodologia de trabalho, convergindo para as seguintes etapas: 
sistematização do conhecimento, articulação e discussão, formulação 
das diretrizes, disseminação e engajamento.

Com base na análise desses materiais, reúno em seguida as ideias sobre 
o desenvolvimento da Amazônia formuladas pela expertise no campo 
da cooperação técnico-científica. Veremos como as formas de discurso 
simultaneamente constroem a Amazônia como um tipo particular de 
objeto de conhecimento e criam a estrutura de conhecimento em torno 
desse objeto (FERGUSON, 1990).
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AMAZÔNIA COMO OBJETO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Historicamente descrita como terra de infindáveis riquezas 
naturais, a Amazônia brasileira nas últimas décadas vem sendo 
palco de grandes investimentos em mineração, hidrelétricas e 
corredores logísticos estratégicos. No entanto, o que se observa 
é um quadro de desenvolvimento ainda muito vulnerável: 
98% dos munícipios da região estão abaixo da média do País 
no Índice de Progresso Social (IPS) — medida que aglutina 43 
indicadores de bem-estar social e ambiental. Simbolicamente, 
os dez munícipios com os piores Índices de Desenvolvimento 
Humano (IDH) em todo o território nacional também estão 
situados na Região Norte. A renda per capita é 26% inferior 
à marca nacional. Enquanto apenas 36% das residências no 
meio urbano contam com saneamento adequado, no campo a 
Amazônia é o principal palco de conflitos fundiários violentos 
do Brasil. (ANG; MONZONI, 2017, p. 7).

Assim começa o item introdutório do relatório do projeto, intitulado “Por 
uma nova relação entre grandes obras e os territórios amazônicos”. Pela 
descrição, já se nota que a nova proposta se ancora em concepções consa-
gradas sobre o “desenvolvimento”. Os mesmos tipos de indicadores, 
quiçá matematicamente mais elaborados, seguem sendo utilizados há 
mais de 80 anos, quando a ideia de desenvolvimento se propagou como 
o “norte” das políticas dos Estados. O que se difunde é uma imagem 
da Amazônia como cenário de riquezas naturais e culturais, pobreza 
econômica e conflitos fundiários. Do ponto de vista socioeconômico, a 
Amazônia é apresentada como o lugar da precariedade social, onde não 
há “desenvolvimento humano” ou “renda per capita”. Um lugar cheio de 
“localidades ricas em pessoas, culturas e biodiversidade, mas repleto de 
carências históricas” (ANG; MONZONI, 2017, p. 8).

Essa imagem que reifica a precariedade de certo modo contrasta com 
outro conjunto de significados difundidos nos discursos evocados pela 
expertise, que aludem às suas riquezas em biodiversidade e aos modos 
de vidas tradicionais. 
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O papel estratégico que a Amazônia exerce como reguladora do 
clima e reserva da biodiversidade mundial, bem como a intrin-
cada relação entre a conservação de seus recursos e os modos 
de vida tradicionais, imprime a necessidade de uma trajetória de 
inclusão que valorize também ativos naturais e a sociodiversi-
dade como alicerces da economia. (ANG; MONZONI, 2017, p. 13)

A expertise toma para si a árdua tarefa de buscar meios para reconciliar 
a precariedade com a riqueza. Como pode ser tão rica em ativos e inves-
timentos e não ser desenvolvida? O que impede o desenvolvimento da 
Amazônia? Destinados a responder uma pergunta ainda mais restrita, os 
especialistas voltam todos os seus esforços para buscar compreender por 
que a Amazônia, tendo sido sucessivamente palco de investimentos em 
mineração, hidrelétricas e corredores logísticos estratégicos, apresenta “um 
quadro de desenvolvimento ainda muito vulnerável” (Ibid., p. 7). O fato 
de que grandes obras e empreendimentos podem gerar desenvolvimento 
é pressuposto para todo o conjunto de informações que analisaremos em 
seguida. Com base em exemplos muito pontuais de iniciativas com resul-
tados incompletos, apresentam suas fórmulas mágicas para equacionar a 
totalidade de impactos com a “justa distribuição de benefícios” (Ibid., p. 
8) que os empreendimentos potencializam. Nem nas situações apontadas 
como exemplos de “melhores práticas” foi possível garantir esse resultado.5 

Engana-se quem acredita que pode encontrar dados capazes de 
embasar as propostas apresentadas no relatório. As informações são apre-

sentadas de forma genérica e redundante ao logo de todo o texto, enfati-

zando percepções e visões já previamente consagradas e reproduzindo 

jargões do campo ambiental. Para além das amplas listas de referências 

5 Dentre as iniciativas mencionadas no relatório destaco as seguintes: Plano de Desenvolvimento 
Regional Sustentável do Xingu (PDRSX); Agenda de Desenvolvimento Territorial (ADT-Xingu); 
Sistema Geográfico de Informações Fundiárias no Nordeste Paraense (projeto piloto) e Plano 
BR-163 Sustentável. Para todas elas, o documento conclui informando que não chegaram ao 
resultado esperado, em função de mudanças de rumo na economia ou na política local.
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bibliográficas apresentadas ao final de cada conjunto de diretrizes, não 

foram disponibilizados diagnósticos detalhados sobre os eixos temá-

ticos. Os resultados da pesquisa disponíveis são apenas aqueles relativos 

aos relatórios produzidos a partir dos eventos e das reuniões do projeto, 

onde não há referência explicita à visão de cada um dos interlocutores, 

mas tão somente resumos bem construídos sobre os assuntos abordados. 

Parece importante dar atenção às imagens já tão reificadas da Amazônia, 

que dispensam sustentação empírica. Uma dessas é a imagem da Amazônia 

como uma região desordenada, abandonada, sem organização, uma “terra 

sem lei”.6 Do ponto de vista da ocupação e do ordenamento territorial, a 

imagem reflete um território informal, quase desocupado, em situação 

de “obscuridade fundiária”. 

Mais da metade da Amazônia Legal é composta de terras públicas 
ainda não destinadas (21%) e de terras sob domínio privado sem 
matrícula definitiva (32%). Além de impedir a injeção de ativos 
formais na economia, na forma de bens e impostos, a obscuri-
dade fundiária, em última instância, limita o acesso a serviços 
financeiros e assistência técnica — fundamentais às atividades 
produtivas —, encarece custos transacionais, estimula o desma-
tamento em vez do aumento da produtividade agropecuária em 
áreas já convertidas e, por consequência, está na base da violência 
no campo. 7 (ANG; MONZONI, 2017, p. 22)

6 Estas imagens remetem a um imaginário social historicamente edificado sobre a Amazônia, 
que mereceria um capítulo à parte. Limito-me aqui a comentar sobre a semelhança entre essas 
imagens e aquelas que associam a região a uma “terra sem história”, um “inferno verde e um 
paraíso perdido”, como nos fazia crer Euclides da Cunha no início do século XX. Ou, ainda, 
como um “espaço vazio”, uma “terra sem homens”, a ser transformada em um “capítulo da 
história da civilização”, como declarou Getúlio Vargas, em 1941 (CHAGAS et al., 2017, p. 852).

7 Dados citados no relatório com referência à seguinte fonte: TALASKA, Alcione e ETGES, Virginia 
Elisabeta. Estrutura Fundiária Georreferenciada: implicações para o planejamento e gestão do 
território rural no Brasil. In: Scripa Nova, série Cuadernos Críticos de Geografia Humana, v. 
XVII, n. 430. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2013. 
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O problema da “obscuridade fundiária” tem sua origem identificada 
na falta de celeridade e efetividade do processo de regularização, justi-
ficado até como forma de evitar a violência no campo, ou “a resistência 
organizada de setores da sociedade que se beneficiam de modelos preda-
tórios e irregulares de uso e ocupação da terra” (Ibid., p. 22). O problema 
da legalização do registro é posicionado no centro das explicações sobre 
os conflitos de terra na região: de que modo ferramentas cartoriais podem 
ajudar a resolver o problema da concentração de terras na Amazônia, 
bem como os conflitos situados nos territórios de ocupação tradicional? 
Seguindo as imagens, a “obscuridade fundiária” atrapalha a formalização 
da economia e impede o desenvolvimento da região. As atividades econô-
micas são posicionadas como as principais ordenadoras das propostas 
de planejamento territorial para a Amazônia. 

A consolidação dos usos e das finalidades do território é um 
processo dinâmico, dependente de comando e controle, mas 
também de impulso a atividades econômicas e de subsistência 
em áreas designadas. Cerca de 30% do desmatamento global na 
Amazônia hoje, por exemplo, constata-se no interior de assen-
tamentos da reforma agrária.8 O que se observa, além de falta 
de apoio técnico e financeiro que assegure o uso sustentável 
dos recursos naturais, é um processo de especulação fundi-
ária dessas terras nas mãos de outros agentes usurpadores, 
consequência da política pública não consolidada. (ANG; 
MONZONI, 2017, p. 42)

O tema da disputa de terras na Amazônia é apenas tangenciado no 
relatório. Os caminhos apontados para solucioná-lo na forma das dire-
trizes evocam a necessidade da regularização das terras, respondendo 

8 Dados citados no relatório com referência à seguinte fonte: AZEVEDO, A.; ALENCAR, A.; 
MOUTINHO, P.; RIBEIRO, V.; REIS, T.; STABILE, M.; GUIMARÃES, A. Panorama sobre o desma-
tamento na Amazônia em 2016. Brasília: Ipam, 2016. 
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tautologicamente ao próprio modo de formulação do problema: um 
dos graves problemas da Amazônia é a falta de regularização fundiária; 
portanto, a regularização fundiária é a solução. Sabemos, por meio de uma 
série de pesquisas, que a origem dos problemas fundiários da Amazônia 
ultrapassa a ausência de mecanismos de formalização legal.9 São problemas 
envolvendo disputas de interesses, muitas vezes associados a conflitos 
violentos e processos de expulsão. Problemas que certamente não se 
resolvem com ferramentas de planejamento. 

Reproduz-se aqui um mesmo padrão de regime discursivo já identi-
ficado na ação da cooperação técnica para o desenvolvimento desde a 
década de 1990. O crescimento da Economia tende a ser visto como algo 
que advém do resultado dos planejamentos e dos projetos de “desenvolvi-
mento”, em que a ausência de “desenvolvimento” pode apenas ser resul-
tado de uma negligência do governo (FERGUSON, 1990, p. 64). Assuntos 
sobre o caráter político do Estado, o uso das posições oficiais e do poder 
pelas elites burocráticas, a corrupção e o conjunto de moralidades diver-
gentes sobre as formas de ocupação dos territórios amazônicos não são 
encontrados nessa versão do desenvolvimento sustentável. A burocracia 
é apresentada como um problema, não em função de questões políticas 
(em termos da distribuição do poder), e sim pela falta de reformas orga-
nizacionais, treinamentos e educação. Nos termos do relatório: “mau 
uso do dinheiro, falta de planejamento, tempestividade e governança 
impedem que os recursos financeiros aportados gerem os benefícios 
esperados” (ANG; MONZONI, 2017, p. 9).

9 Estudos recentes demonstram, inclusive, como as políticas estatais de regularização fundiária 
como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o programa Terra Legal, criados sob a justificativa 
de reduzir a “insegurança jurídica”, têm resultado no acirramento de conflitos territoriais e 
ambientais na Amazônia Legal e no Cerrado brasileiro (O’DWYER, 2019, p. 411). Uma contri-
buição importante a essa discussão pode ser encontrada em: MENEZES, Thereza; SCHMITT, 
C. J. ; KATO, Karina ; TROTTA, Mariana. Introdução à seção temática: Cenários da regulari-
zação fundiária e ambiental na Amazônia Legal. Estudos Sociedade e Agricultura (UFRRJ), v. 26, 
pp. 5-12, 2018.
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As diretrizes refletem o esforço para “reduzir o espaço entre as dife-
rentes rotas de planejamento” e “territorializar a gestão de impactos, riscos 
e oportunidades, observando-se a confluência de múltiplos interesses e 
necessidades” (Ibid., p. 7). Cabe destacar o uso da expressão “territoria-
lizar” neste caso, pois, além de reificar a imagem da Amazônia como um 
lugar desterritorializado, expressa nitidamente a proposta de produzir o 
ordenamento territorial por meio dos grandes empreendimentos. Seus 
habitantes, envoltos em seus “atributos endógenos”, estariam à espera 
de um agente ordenador, a promover o chamado “desenvolvimento terri-
torial”. Conforme o relatório:

O desenvolvimento territorial é aquele que se vale dos atributos 
endógenos, proporciona relativa autonomia aos atores locais 
para a formulação de pactos e estratégias comuns, mas promove 
articulação com políticas nacionais descendentes e é por elas 
estimulado. O território se apresenta como uma plataforma a 
partir da qual as diferentes escalas e instâncias da política pública 
buscam se integrar, em função das potencialidades e demandas 
percebidas localmente.10 (ANG; MONZONI, 2017, p. 23)

“Pactos”, “articulações” e “estratégias comuns” são alguns dos termos 
frequentemente reificados no relatório. São termos contemporaneamente 
muito presentes no mundo do planejamento. É digno de nota que, no 
trecho supracitado, admite-se uma “relativa autonomia” dos atores locais. 
Em outro trecho, dá-se o significado de ordenar: “reconhecer vocações 
produtivas e de conservação dispostas no território, assim como dinâ-
micas socioeconômicas e expectativas locais sobre espaços e recursos” 
(Ibid., p. 17). Como concatenar dinâmicas socioeconômicas e expecta-
tivas locais com as vocações produtivas dos grandes empreendimentos? 

10 A definição de desenvolvimento territorial se refere à seguinte publicação: IPEA. Desenvolvimento 
territorial e a implementação de políticas públicas brasileiras vinculadas a esta perspectiva. Brasília: 
2009. 
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Na linguagem do planejamento territorial, os atores sociais não são iden-
tificados, a não ser pelas estatísticas socioeconômicas pontualmente 
apresentadas — além disso, são considerados em termos puramente 
econômicos e não como pessoas que tentam viabilizar toda uma forma 
de vida (ESCOBAR, 2000, p. 220). Como são essas dinâmicas, quais são 
as expectativas locais? Não há qualquer indício. 

Os atores sociais ganham um pouco mais de materialidade nos eixos 
temáticos destinados a tratar de grupos específicos: povos indígenas, 
comunidades tradicionais e quilombolas, crianças, adolescentes e 
mulheres. Desnuda-se aí mais claramente os conflitos instaurados com 
a chegada de grandes empreendimentos, os processos de expropriação 
territorial, de violência e coerção, situação que levou ao estabelecimento 
de consensos em torno da importância de abordagens específicas juntos 
a estes grupos sociais figurarem como ponto obrigatório da agenda do 
desenvolvimento sustentável.11 

Povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas 
estão entre os principais grupos sociais afetados pela imple-
mentação e operação de grandes obras na Amazônia, na medida 
em que seus modos de vida são intensamente vulneráveis aos 
impactos ambientais e sociais desencadeados. Tais abalos não 
apenas representam uma ameaça à reprodução cultural, mas 
também à integridade e ao bem-estar físico destas populações, 
dada a intrincada interdependência entre as condições mate-
riais de existência e os territórios tradicionalmente ocupados. 
(ANG; MONZONI, 2017, p. 132) 

11 Dentre os documentos sobre povos tradicionais que inspiraram e orientaram o processo de elabo-
ração das diretrizes destacam-se: os Padrões de Desempenho da IFC — em especial o PS 07, refe-
rente a povos indígenas —, a Política Socioambiental [Environmental and Social Framework], as 
salvaguardas sociais e ambientais do Banco Mundial e a Proposta de Diretrizes Brasileiras de boas 
práticas corporativas com povos indígenas da Iniciativa de Diálogo Empresas e Povos Indígenas. 
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Segundo os termos do relatório, no eixo temático Povos Indígenas, 
Populações Tradicionais e Quilombolas, “as relações de poder extrema-
mente assimétricas” (Ibid., p. 136) produzem vulnerabilidades de ordem 
territorial — reduzindo ou restringindo seus territórios —, de ordem 
ambiental — afetando os recursos naturais — e de ordem social — trans-
formando a região do ponto de vista econômico e demográfico, gerando 
conflitos e degradando laços comunitários. É preciso reconhecer aqui 
o esforço dos especialistas em admitir as “limitações e assimetrias do 
modelo de desenvolvimento e grandes empreendimentos” (sentença 
que intitula o item 1.4. deste eixo temático), mas é igualmente preciso 
atentar para os limites dessa autocrítica e das soluções apresentadas 
como meio para superá-las.

Um projeto destinado à formulação de diretrizes para grandes obras na 
Amazônia jamais poderia admitir que estes problemas não têm solução. 
Sobretudo considerando o complexo enquadramento legal e institu-
cional que vem sendo dado aos direitos diferenciados no contexto da 
cooperação técnica para o desenvolvimento.12 Sobre este ponto, é apre-
sentado um roteiro bastante detalhado das distintas leis, acordos e parâ-
metros nacional e internacionalmente definidos para a ação junto a povos 
e comunidades tradicionais. Podemos dizer que as diretrizes são um 
compilado desses parâmetros. 

Mesmo que de forma ainda incipiente, atualmente existe maior 
abertura para o diálogo entre instituições governamentais, 
setor privado e sociedade civil visando equacionar a imple-
mentação e a operação de empreendimentos com direitos de 
povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas. 
(ANG; MONZONI, 2017, p. 140)

12 “Em larga medida, as orientações práticas aqui descritas falam da plena efetivação de direitos 
já formalizados — seja na legislação nacional, seja em acordos internacionais — ou, ainda, de 
referências consagradas em boas práticas de cunho voluntário”. (FGVces; IFC, 2017, p. 50)
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Neste eixo temático, intercalam-se parágrafos pessimistas e otimistas 
sobre a “harmonização de interesses coletivos em conflitos” (Ibid., p. 
144). Intercalam-se críticas profundas à forma como as empresas descon-
sideram o arcabouço legal e normativo e a como a atuação dos órgãos 
do Estado responsáveis é incipiente nestes processos. Mas é sobretudo 
na “inaptidão do Estado” (Ibid., p. 135) e na ausência de mecanismos de 
planejamento e gestão empresarial eficientes onde os especialistas loca-
lizam as explicações pelo passivo ambiental e social deixado pelas grandes 
obras, reforçando mais uma vez a imagem da Amazônia como um lugar 
carente de institucionalidade e governança. 

O cenário devastado pode ser revertido com planejamento e partici-
pação qualificada. Esta última vem acompanhada por um adjetivo, deve 
ser “qualificada”, considerando também o reconhecimento de que povos 
e comunidades tradicionais vêm sendo alijados dos processos de decisão 
sobre os territórios amazônicos. Questionam-se os tempos e os meca-
nismos que se impõem sobre essa participação, evoca-se a transparência 
e fortalece-se a importância da consulta prévia como prioritária nas ações 
de planejamento do empreendimento.

Admitido o rastro da violência deixado pelos projetos de desenvolvi-
mento sobre os povos amazônicos, as soluções não se distanciam significa-
tivamente da rota das propostas de diretrizes dos outros eixos temáticos: 
estabelecer processos de planejamento e desenvolvimento territorial 
com políticas públicas específicas; definir com clareza as responsabili-
dades institucionais; estabelecer processos de regularização fundiária; 
aprimorar estudos e avaliações integradas; promover o fortalecimento 
das capacidades institucionais destas populações; instituir mecanismos 
de monitoramento das ações; estabelecer mecanismos amplos de partici-
pação; estabelecer mecanismos de controle eficiente dos recursos finan-
ceiros; fomentar o comércio de bens sustentáveis etc. 

A agenda para o desenvolvimento pré-seleciona seus itens: 
Planejamento e Ordenamento Territorial; Instrumentos Financeiros; 
Capacidades Institucionais, Povos Indígenas, Populações Tradicionais 
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e Quilombolas; Crianças, Adolescentes e Mulheres; Supressão Vegetal 
Autorizada. Cada um desses aspectos deve ser considerado para que uma 
grande obra se torne sustentável. São tópicos de destaque no chamado 
“ambientalismo empresarial” (ALMEIDA, 2008, p. 105). É a partir deles 
que são formulados problemas e soluções. Haveria muito o que descrever a 
respeito dos caminhos que os levaram para a agenda do desenvolvimento. 
Para todos eles, há uma cartilha de tratados, leis, certificações, regulamen-
tações e diretrizes.13 São itens do grande “consenso” estabelecido em de 
torno de uma determinada noção de desenvolvimento sustentável, frou-
xamente entendida como a conciliação entre crescimento econômico e 
proteção ambiental (ZHOURI, 2006, p. 141).14 

No mundo ideal da expertise ambiental, as diretrizes se tornam o 
caminho para atingir o desenvolvimento. As orientações se repetem, 
com adaptações, em cada um dos demais eixos temáticos, que optei por 
não explorar a fundo aqui para não me tornar igualmente redundante. No 
total, foram estabelecidas 25 diretrizes, cada uma apresentando subdi-
visões com três a cinco partes, contabilizando mais de 100 verbos para 
a ação empresarial, como: fazer, monitorar, aprofundar, debater, dispo-
nibilizar, harmonizar, alocar, fomentar, fortalecer, buscar, fortalecer, 

13 Dentre os parâmetros internacionais citados como referência para a elaboração de diretrizes 
ao longo do relatório estão: o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) 
— Green Economy Initiative (economia verde e inclusiva); os parâmetros de governança esta-
belecidos na Conferência Rio+20; o Relatório de Desenvolvimento Global do Banco Mundial 
(2017); os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS); os padrões de desempenho do 
IFC e as salvaguardas do Banco Mundial.

14 O eixo temático Supressão Vegetal Autorizada se destina à elaboração de diretrizes para a 
concessão e a produção florestal por meio de manejo e certificação. Poderíamos fazer um 
paralelo com a análise feita por Zhouri (2006) a respeito das políticas e estratégias florestais 
ligadas ao comércio madeireiro e impulsionadas pela ação das ONGs ambientalistas junto ao 
Banco Mundial e ao governo brasileiro. Segundo a autora: “As ONGs associaram-se ao setor 
madeireiro para o desenvolvimento de um esquema de certificação florestal conhecido como 
Forest Stewardship Council (FSC), o Conselho de Manejo Florestal, destinado a melhorar as 
práticas florestais em todo o mundo. Influente junto ao Banco Mundial, o foco na chamada 
‘vocação florestal’ da Amazônia tem, no entanto, apresentado resultados questionáveis no que 
diz respeito à sustentabilidade das sociedades e ecossistemas locais” (ZHOURI, 2006, p. 13).
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avaliar, se antecipar... Resta saber se os agentes desse campo aceitam e 
endossam as amplas e complexas tarefas que lhes serão imputadas, sejam 
eles empreendedores, representantes do Estado, membros de institui-
ções civis ou amazonenses. Diga-se de passagem: as distinções de respon-
sabilidade são frequentemente confusas. 

A fértil imaginação social que se projeta para o futuro de uma Amazônia 
sustentável contrasta fortemente com as imagens propagadas para 
justificar as grandes obras, onde impera a desordem e a precariedade 
social. No mundo ideal dos manuais de boas práticas, os limites da ação 
esbarram no limite da representação sobre o que se passa no real. Que 
diretrizes é preciso criar quando o desenvolvimento territorial se coloca 
sobre terras em disputa? Ou que diretrizes seguir quando se colocam 
em disputa as distintas formas de governo sobre as terras? Ou ainda: 
que diretrizes são indicadas quando as “partes” não estão interessadas 
nas promessas do desenvolvimento? 

TECNOPOLÍTICA, PARTICIPAÇÃO E PRODUÇÃO ARTIFICIAL DO CONSENSO 

O processo de produção das diretrizes envolveu uma grande articulação 
de pessoas e instituições. Os relatórios consolidados contêm apenas uma 
pequena parte do trabalho de elaboração e disseminação da informação. 
Além de reproduzir certas images que transformam a Amazônia em objeto 
do desenvolvimento, além de projetar futuros, o que este projeto faz? Que 
tipos de agências híbridas, conexões, interações e formas de violência são 
capazes de retratar suas ações como história, como expertise humana supe-
rando a natureza, como progresso da razão e da modernidade ou como 
expansão e desenvolvimento do capitalismo (MITCHELL, 2002, p. 53)?

O item “como as diretrizes foram construídas” está presente em todos 
os eixos temáticos. Logo nas primeiras páginas do relatório há também 
uma explicação geral sobre a condução do processo e o número de ativi-
dades e atores sociais envolvidos em cada uma das etapas durante os dois 
anos do projeto, conforme sintetizo em seguida, com base no esquema 
apresentado no relatório (ANG; MONZONI, 2017, p. 12):
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1. Sistematização do conhecimento — reunião de “consulta prévia” 
com 40 participantes, pesquisa bibliográfica, 60 entrevistas e publi-
cação de 40 relatórios; 

2. Articulação e discussão — identificação de padrões de conver-
gência: 18 reuniões de trabalho e 5 seminários em Belém, Altamira, 
Brasília e São Paulo, com a presença de mais de 130 instituições e 340 
participantes nesta etapa; 

3. Formulação das diretrizes — 6 grupos de trabalho formado pelos 
especialistas e uma consulta pública virtual; 

4. Disseminação e engajamento — evento de lançamento das dire-
trizes, engajamento do setor empresarial, financeiro e do governo, 
internacionalização da tecnologia social para Peru e Colômbia.

Os encontros ocorreram em São Paulo, Brasília, Belém e Altamira, onde 
se localiza boa parte das sedes dessas organizações. A escolha de Altamira 
tem um significado especial, pois a cidade passou por um processo de 
enorme transformação na última década, em função dos impactos da 
construção da hidrelétrica de Belo Monte. Para lá, desde as primeiras 
propostas de aproveitamento hidrelétrico do rio Xingu na década de 
1980, convergiram importantes movimentos sociais ligados à luta dos 
atingidos por grandes projetos e de povos tradicionais da Amazônia. Os 
especialistas da FGVces já vinham trabalhando com o desenvolvimento 
de uma ferramenta de monitoramento das condicionantes do licencia-
mento ambiental da hidrelétrica de Belo Monte e, portanto, já tinham 
“entrada” neste território.15 

15 Conforme indicado por Wood Jr. e Morais (2021), a equipe de especialistas da FGVces já 
acumulava uma experiência de projetos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, em 
contextos de implantação de empreendimentos de infraestrutura e minerários — na planta 
de mineração da ALCOA em Juriti; na hidrelétrica do Jirau da empresa Energia Sustentável do 
Brasil, no rio Madeira, em Rondônia; e na hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.
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É notável o poder de articulação deste projeto. Mais de 130 institui-
ções de diversas naturezas estiveram presentes nas atividades promo-
vidas. Dentre elas, distingo: associações comerciais, industriais e agrícolas 
(Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Altamira — Aciapa); 
fundações e institutos empresariais; fundações (Fundação Amazonas 
Sustentável — FAZ, Instituto Dialog); ONGs (Agenda Pública, Instituto 
Socioambiental — Isa, The Nature Conservancy — TNC, Grupo de 
Trabalho Amazônico — GTA, Instituto Pró-Natura; AMSK/Brasil, Iepê); 
bancos (Banco Mundial, BNDES, Caixa Econômica Federal, Bradesco, 
Itaú BRA); órgãos de governo (Casa de Governo de Altamira, Secretaria de 
Direitos Humanos — SDH, secretaria municipais, ministérios); organiza-
ções indígenas e quilombolas (Cooordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira — Coiab, Coordenação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas — Conaq, Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil — Apib; outras associações comunitárias 
locais); conselhos (Conselho Distrital de Saúde Indígena — Condisi); 
Movimentos Sociais (Fórum em Defesa de Altamira, Movimento Xingu 
Vivo para Sempre, Movimento de atingidos por Barragens — MAB); insti-
tutos de pesquisa (Ipam, Ipea); sindicatos (Sindicato dos Produtores 
Rurais de Altamira — Siralta, Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública do Pará — Sitepp); universidades (UEPA, UFMT, UFPA); empresas 
(Centrais Elétricas do Pará — Celpa, Suzano, Itaipu, Engie, Norte Energia 
S.A.); fundos (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio); empresas 
de consultoria (BZDUZER Consultoria, Diálogo Tapajós).

Citei alguns exemplos de uma extensa lista de organizações (130), 
apenas o suficiente para demonstrar os grandes tentáculos do projeto. 
Fica evidente nesta lista a quantidade de trabalho e recursos necessá-
rios para mobilizar um conjunto tão diverso de atores sociais. Não é fácil 
reunir num mesmo ambiente instituições com origens, objetivos e espec-
tros políticos tão diversos para debater sobre diretrizes e fazê-las senta-
rem-se àquela longa mesa em forma de U retratada nas fotos dispostas 
no relatório. Ao final de cada eixo, é apresentada uma lista indicando o 
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nome das instituições que teriam enviado representantes para contri-
buir. Parece importante dar atenção ao efeito que essa disposição em 
forma de lista produz, corroborando a ampla participação e uma ideia 
de consenso em torno das soluções apresentadas. 

No corrente debate sobre sustentabilidade, a ideia de uma 
conciliação entre os “interesses” econômicos, ecológicos e 
sociais ocupa papel chave. Prevalece a crença de que os conflitos 
entre os diferentes segmentos da sociedade possam ser resol-
vidos por meio da “gestão” do diálogo entre os atores, com a 
finalidade de se alcançar um “consenso”. (ZHOURI, 2005, p. 12) 

Minha análise aqui é limitada ao fato de ter tido acesso apenas aos docu-
mentos publicamente divulgados do processo. No entanto, há muito o que 
extrair dessa leitura, em relação à forma como os arranjos da participação 
são difundidos como “instâncias de consagração”, atribuindo autoridade 
e legitimidade às diretrizes, seus “esquemas interpretativos” e “verdades 
naturais” (ALMEIDA, 2008, p. 11). É dessa posição, a de quem teve acesso 
apenas aos documentos públicos do projeto, que proponho minha análise, 
procurando refletir sobre os efeitos da difusão das diretrizes.16

A leitura dos relatórios específicos dos encontros, disponível no site 
do projeto, deixa entrever as operações discursivas que transformam 
falas, intervenções e silêncios em resultados. Nos relatos das reuniões, 
as discussões e os assuntos tratados são apresentados de modo sinté-
tico. Alguns utilizam o recurso do negrito para destacar os pontos supos-
tamente acordados, que mais tarde seriam traduzidos na linguagem 
das diretrizes. Raras vezes faz-se menção a falas individuais e, quando 

16 Há de se confessar também que minha leitura parte da perspectiva de alguém que já esteve envol-
vida em trabalhos dessa natureza, ou seja, já ocupou esse lugar de especialista e já desenvolve 
pesquisas há duas décadas sobre as práticas empresariais no campo ambiental. Essa trajetória 
me permite interpretar nas entrelinhas dos relatórios, das apresentações e demais publicações 
a forma como as atividades foram organizadas. 
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mencionadas, não se identifica o interlocutor. As experiências e opiniões 
expressas são narradas como o ponto de vista do “grupo”, ou seja, das 
pessoas reunidas no evento relatado. Ainda que defendessem pontos e 
posições divergentes e elaborassem críticas sobre experiências passadas, 
todos os presentes parecem ter convergido sobre os caminhos a serem 
propostos para o futuro. Ao final, todos assinaram a lista de participantes, 
e suas instituições passaram a figurar como colaboradores do projeto.17

Junto com os relatórios, são dispostos no site do projeto os slides das 
apresentações utilizadas nos encontros, indicativos claros da dinâmica e 
da forma como eram organizadas e conduzidas as atividades. Os termos 
e as formulações das apresentações são bastante similares àqueles repro-
duzidos nos relatos elaborados posteriormente. Essas observações não 
são meros detalhes. A síntese e a redundância são traços característicos 
da linguagem do meio empresarial e precisam ser estudados mais profun-
damente. No caso analisado, as pessoas que não participaram desses 
encontros, como eu, têm acesso apenas a esses materiais sintéticos e 
repetitivos, que propagam os mitos do desenvolvimento sustentável. 
Eles constituem a própria narrativa do projeto, de difusão e consagração 
das diretrizes. As intervenções são organizadas com base nessa estrutura 
de conhecimento (FERGUSON, 1990).

Os efeitos das reuniões promovidas pelo projeto vão muito além dos 
objetivos de construir diretrizes. A formação de redes de articulação insti-
tucional é um passo importante para as grandes obras acontecerem por 
lhes darem materialidade. Representantes de instituições são mutuamente 
apresentados, ideias e projetos paralelos são propostos. Os participantes 
conversam nos coffee breaks dos hotéis onde acontecem as reuniões. Os 
encontros possibilitam acesso a pessoas e instituições e podem ser apro-
veitados de modo que os participantes tratem de assuntos pendentes. 

17 Ao final dos relatos, podemos encontrar a seguinte sentença: “os participantes não necessaria-
mente representam as visões de suas instituições, mas suas perspectivas individuais”. No entanto, 
no relatório final figuram apenas as listagens das instituições e não há menção aos participantes.
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Nesses espaços de interação, o que se vê é a consolidação do próprio 
campo do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Neles também se 
consagram as imagens da Amazônia como objeto de desenvolvimento. 

Os eventos claramente reproduzem um conjunto de práticas e rituais 
de “participação”, cujas metodologias propagadas pelo Banco Mundial já 
foram bastante estudadas por antropólogos (Cf. Rahnema, 2000; Cooke 
e Kothari, 2004; Mosse, 2005; Francis, 2004; Guijt e Shah, 1998; Salviani, 
2013; SOUZA LIMA, 2007, 2015). Práticas que, em suas dimensões “peda-
gógicas” e “performáticas” e suas “técnicas performativas” (SOUZA 
LIMA, 2007, p. 423), apesar de proporem uma revisão dos modelos de 
planejamento de-cima-para-baixo, reinscrevem as relações de poder 
entre os especialistas e os objetos e sujeitos de suas pesquisas. Conforme 
Guijt e Shah (1998, p. 3), “cada vez mais, os processos participativos são 
tratados como soluções técnicas de gerenciamento de assuntos funda-
mentalmente políticos”. 

Essa decodificação de assuntos políticos em técnicos, essa “despo-
litização”, realizada pelos especialistas, é um dos aspectos marcantes 
das práticas que aqui denomino de tecnopolíticas, convergindo com a 
proposta de Ferguson (1990) em considerá-las antipolíticas. As proje-
ções econômicas e sociais dos especialistas, ao negarem a “política”, 
são bem-sucedidas em suspender os efeitos políticos de suas análises 
(Ferguson, 1990). Sabemos, entretanto, que as soluções apresentadas 
no plano técnico e no econômico levantam problemas políticos e sociais 
imensos, como a própria definição dos objetivos finais do desenvolvi-
mento. Esse “tecnopoder” age produzindo um tipo particular de manu-
fatura, uma certa maneira de organizar o amálgama de humanos e não 
humanos, coisas e ideias (Mitchell, 2002). 

Ainda que divergentes sobre muitos aspectos do ponto de vista político, 
tecnicamente, a forma como os resultados são apresentados induzem a 
interpretação de que os participantes compactuam com as soluções apre-
sentadas. Digo “artificialmente” porque tenho dúvidas quanto à efetiva 
possibilidade de inferir que todas as instituições listadas, bem como seus 
integrantes, concordam indistintamente com o conteúdo do documento. 
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A ritualização exacerbada do que poderia ser um diálogo direto 
em que se procurasse entender, uns e outros, o que está em jogo 
em cada situação de ‘ajuda ao desenvolvimento’, emprega, no 
entanto, uma quantidade ponderável de profissionais, muitos 
definidos como especialistas nisso ou naquilo. Não está em 
jogo exatamente a tradução das diferenças, mas o adestra-
mento na formatação de modos de expressão (mais que de 
pensamento) em novos códigos de comunicação e compor-
tamento. (SOUZA LIMA, 2007, pp. 423-424)

Críticos dos moldes da participação estabelecidos nos procedimentos 
de licenciamento ambiental, os especialistas procuram indicar alternativas 
para garantir maior “envolvimento” e “engajamento”, acesso às “percep-
ções”, às “vocações” e aos “anseios” da população amazônica. Sugerem 
a elaboração de protocolos de consulta, por parte de povos tradicionais, 
assim como a realização de atividades em escolas, no caso do eixo temá-
tico sobre crianças e adolescentes. Mas suas atividades, organizadas em 
salas equipadas, se limitaram aos espaços formais de reuniões lotadas de 
representantes e mediadores. 

As práticas participativas também estão imbricadas na escolha de 
representantes com funções de mediação entre distintos formatos e 
escalas de organização ou coletividades (SOUZA LIMA, 2015, p. 447). 
Se, por um lado, podemos atribuir uma dimensão antipolítica às práticas 
de cooperação internacional para o desenvolvimento, devemos atentar 
para o fato de que, tanto no caso analisado por Ferguson (1990) como 
naquele aqui em destaque, ao mesmo tempo que a política está fora dos 
discursos, as intervenções organizadas com base na estrutura de conhe-
cimento da expertise expandem o entrincheiramento do poder das orga-
nizações, das empresas e do Estado. 

Vimos até aqui como a tecnopolítica dos grandes empreendimentos 
constrói e propaga imagens da Amazônia como objeto do desenvol-
vimento e despolitiza os seus discursos, ao mesmo tempo que forta-
lece as redes de apoio institucional aos projetos, consolida o campo do 
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desenvolvimento sustentável e produz uma ideia de consenso em torno 
do futuro da região. Gostaria de, por fim, explorar mais um dos efeitos da 
ação da expertise ambiental, autopromovido em razão da ampliação de 
um mercado de trabalho para os próprios especialistas. Além de aparecer 
explícita, nas recomendações, a necessidade de produzir mais estudos, de 
aprofundar informações e de ampliarem as instâncias de participação, o 
nível de complexidade das diretrizes exige a contratação de pessoas espe-
cializadas para aplicá-las. Têm diretrizes para todas as instâncias, esta-
tais, privadas e da sociedade civil. Têm reponsabilidades para todos os 
entes. Não resta dúvida quanto a quem compete orquestrar essa sinfonia, 
estabelecendo, por meio de suas práticas, as distinções e responsabili-
dades do Estado, da economia e da sociedade. As práticas de governo, 
desse ponto de vista, formam a economia como um campo de regulação 
política (MITCHELL, 2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE CONHECIMENTO E DEMOCRACIA

Com tudo que foi dito até aqui a respeito das práticas da expertise 
ambiental na construção de grandes obras na Amazônia, parece que suas 
tecnologias são premeditadamente edificadas por meio de um cálculo 
político puramente racional. Apesar da racionalidade se constituir como 
um valor nesse campo, não podemos perder de vista o fato de que estra-
tégias também refletem um domínio de crenças e hábitos incorporados. 
A expertise é um instrumento a serviço da manutenção e da difusão de 
uma certa ordem simbólica. Essa ordem expõe, sobremaneira, a repro-
dução de discursos e práticas sobre a região amazônica, numa operação 
que naturaliza os seus limites e representações. A expertise exerce, assim, 
uma manipulação simbólica pela via do “poder de impor uma visão do 
mundo social através de seus princípios de divisão do mundo social” 
(BOURDIEU, 2010, p. 113).
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Ainda que esteja inserida dentro de uma estrutura de planejamento 
minuciosamente edificada em torno dos objetivos das grandes obras, 
igualmente expressiva é a produção e a difusão de uma crença ou de 
uma moralidade em torno das ideias propagadas no campo da exper-
tise ambiental. Não se pode negar que noções como “sustentabilidade”, 
“responsabilidade social” e “participação” tenham sido eficazes na repro-
dução dessa crença no “desenvolvimento”, sendo incorporadas como 
justificativas morais para as próprias pessoas que as difundem, para que 
se mantenham produzindo no sistema capitalista (um ethos que Bolstanki 
e Chiapello (2009) vão relacionar a um “novo espírito do capitalismo”). 
O sistema se mantém porque consegue criar a adesão das pessoas àquilo 
que é (CASTORIADIS; COHN-BENDIT, 1981, p. 15). Essa adesão é certa-
mente contraditória, pois vem junto com momentos de revolta contra 
o sistema. Mas, apesar de tudo, é uma adesão e não uma simples passi-
vidade (Ibid., p. 16)

Com termos carregados de positividade — “boas práticas”, “legado”, 
“prosperidade compartilhada” — os especialistas fazem a autocrítica, 
revisam seus modelos e difundem o regime discursivo do desenvolvi-
mento sustentável, enquanto viabilizam os grandes projetos. 

O capitalismo sempre mostrou que tem uma coisa que em 
qualquer caso ele sabe defender, ou seja, sua própria subsis-
tência. Portanto, se ele perceber — como já percebeu em 
outras situações históricas — que está em um caminho errado 
tecnologicamente, transformar-se-á. (CASTORIADIS; COHN-
BENDIT, 1981, p. 38)

Retomando o ponto inicial deste ensaio, em que indiquei que as práticas 
dos especialistas redundam na naturalização da violência sobre os povos 
e territórios da Amazônia, onde são projetadas as grandes obras, conclu-
ímos que as práticas e as representações dessa expertise prepararam o 
terreno para o “desenvolvimento” pela via dos grandes projetos. Porém 
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devemos concordar que uma “revisão tecnológica” não é capaz de garantir 
o acesso aos direitos humanos, culturais e socioambientais.18

No momento atual, considerando o contexto de ataques em direção 
à ciência e às instituições de produção de conhecimento de um modo 
geral, pode ser interessante fazermos uma espécie de recuo estratégico, 
no sentido de convergir nossas ações para a retomada do ponto em que 
podíamos divergir num campo livre para os debates. Precisamos reco-
nhecer também que a ampla articulação em torno da expertise abriu 
espaço para o fortalecimento da luta por justiça ambiental e pelo reco-
nhecimento de direitos.

Parece que a expertise, mesmo em meio às contradições já denun-
ciadas, como a de estar a serviço da instrumentalização do aparato desen-
volvimentista, começou a se tornar muito custosa financeiramente para 
o capitalismo e para as elites, atrasando os tempos de seus cronogramas 
(BRONZ et al., 2020). Vemos uma mudança no direcionamento das polí-
ticas no sentido de desmontar as regulações e os lugares de produção de 
conhecimento, as universidades, os órgãos de Estado, e outras organiza-
ções ocupadas pela expertise — ONGs, Organismos de Cooperação etc.19 
As práticas de governo, em vez de resultarem na produção de um conhe-
cimento com efeitos de poder, dirigem-se agora para a desconstrução do 
status que o conhecimento em si ocupa na sociedade. 

18 “Disto, há uma conclusão prática a tirar. Há um terreno de luta, especialmente para pessoas 
como vocês, como todos nós aqui que nos ocupamos mais ou menos com atividades intelectuais 
e científicas. Trata-se de mostrar, em primeiro lugar, que o poder na época atual não é o saber, 
que não somente ele não sabe tudo, mas mesmo que sabe muito menos coisas do que sabem 
as pessoas em geral, e que para isto há razões profundas e orgânicas. E, em segundo lugar, que 
este ‘saber’ de que se reclama o poder, mesmo quando existe, tem um caráter bem particular, 
parcial e enviesado desde a base” (CASTORIADIS; COHN-BENDIT, 1981, p. 18).

19 Sobre os processos de desregulação e desmanche ambiental observados hoje no Brasil ver: 
BRONZ; ZHOURI; CASTRO, 2020.
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Movimentos importantes procuram dissolver o consenso em torno do 
desenvolvimento sustentável. Discursos versados por pessoas ocupando 
distintos cargos de poder em Estados nacionais o negam, tentando 
dissolver as estruturas historicamente edificadas em seus princípios. 
Ainda não sabemos quando ou se o desenvolvimento voltará à sua condição 
intransitiva, dispensando os adjetivos utilizados para atenuar suas conse-
quências. Não nos resta outra coisa, por ora, além de defender as insti-
tuições que formam os cientistas e técnicos e retomar o debate sobre 
os modos de produção de conhecimento e seus efeitos de poder nesses 
lugares, onde também existem espaços para a consagração de saberes 
dissidentes, críticos e insurgentes, como é de se esperar numa democracia. 
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INTRODUÇÃO

A grilagem é parte fundamental da história fundiária brasileira,1 ao menos 
desde 1850 (MARTINS, 1994; MARÉS, 2003). Também é amplo o registro 
de como o saqueio de terras públicas tem contado com políticas e ações 
estatais para transformá-las em “propriedade privada”, bem como de 
sua íntima conexão com a expropriação de camponeses e povos e comu-
nidades tradicionais (MARÉS, 2003; TORRES, 2012; 2018; HOLSTON, 
2013). Nesse espírito, invasões ilegais são sistematicamente anistiadas, 
motivando novas invasões. Trata-se, como sintetizou Holston (2013), de 
um ciclo em que ilegalidades geram leis, e essas leis, novas ilegalidades. 

Além disso, pesquisas recentes têm apontado que o desmatamento 
na Amazônia está mais ligado à dinâmica fundiária que a qualquer ativi-
dade produtiva em si. Seguimos aqui essa premissa, a de que o desmata-
mento obedece a uma lógica especulativa e se associa à grilagem, como 
instrumento de apropriação da terra e controle territorial (DOBLAS, 

1 Acompanhamos o entendimento de que “toda a ação que objetiva a transferência de terras 
públicas para o patrimônio de terceiros constitui uma grilagem ou grilo, que tem seu início 
em escritórios e se consolida no campo mediante a imissão na posse da terra” (BRASIL, MDA, 
INCRA, [199?], p. 4).
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2015; TORRES, DOBLAS e ALARCON, 2017; TORRES, 2018; LOSS, 2021; 
BRITO, ALMEIDA e GOMES, 2021). 

Neste artigo, buscaremos demonstrar como essa dinâmica afeta terras 
indígenas (TIs) na Amazônia, ameaçando a proteção a direitos originá-
rios que essa forma jurídica representa. Para isso, enfocaremos a relação 
da grilagem com o recente arcabouço legal para destinação de terras 
públicas e outros instrumentos, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e a Instrução Normativa (IN) nº 9/2020 da Fundação Nacional do Índio 
(Funai), abrindo brechas, promovendo um ciclo de legalização de ilega-
lidades e, consequentemente, motivando novas grilagens. A análise de 
alguns casos específicos na Amazônia, onde se assenta nossa maior expe-
riência de pesquisa, ajudará a evidenciar esses processos, inclusive sua 
tendência recente de intensificação, particularmente após a eleição de 
Jair Bolsonaro, em 2018, e seu aporte político às variadas formas de apro-
priação ilegal de terras. 

Para esse percurso, começaremos com uma recapitulação de disposi-
tivos que incidiram no ordenamento legal fundiário com foco na Amazônia 
e se prestaram à legitimação da apropriação ilegal de terras. Entre medidas 
provisórias e instruções normativas, vamos analisar as brechas abertas 
desde a criação do Programa Terra Legal, em 2009, no segundo mandato 
de Luiz Inácio Lula da Silva — alterado para se tornar, em gestões poste-
riores, ainda mais benéfico à grilagem — até o mais recente Titula Brasil, 
instituído por Bolsonaro em 2020, que repassa aos municípios a execução 
dos procedimentos de vistoria e fiscalização dos pedidos de regulari-
zação fundiária. 

A seguir, no âmbito da política ambiental, mas com incidência no 
plano fundiário, examinaremos como o CAR, instituído pelo Novo Código 
Florestal (Lei nº 12.651/2012), passa de documento declaratório, em tese 
voltado à regularização ambiental, a instrumento para comprovação de 
posses — o que contradiz seu próprio objetivo, dado que, como indi-
camos, a grilagem é o principal motor do desmatamento na região amazô-
nica. Para ilustrar esse ponto, trazemos alguns dados gerais, bem como 
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análises específicas de dois territórios indígenas ameaçados pelo CAR no 
estado do Pará: a TI Ituna-Itatá, nos municípios de Altamira e Senador 
José Porfírio, com ocorrência de um povo isolado, e parte do território 
tradicionalmente ocupado pelos Sateré-Mawé, próximo à divisa com o 
estado do Amazonas, em área que abrange os municípios de Juruti e Aveiro. 

Analisaremos, ainda, um dispositivo da política indigenista que também 
incide nesse cenário de apropriação ilegal de terras facilitada por atos de 
governo: a IN nº 9 da Funai, de 16 de abril de 2020, que altera os crité-
rios para emissão de certificados de não incidência de áreas ditas parti-
culares em TIs, fragilizando grande número de áreas não homologadas.

Para apontar os efeitos nefastos da associação entre facilitação da 
grilagem, leniência do Judiciário e discurso político anti-indígena, trata-
remos também do caso da TI Apyterewa, em São Félix do Xingu (PA), 
cuja invasão só faz crescer, privando o povo Parakanã de cerca de 80% 
de seu território. De forma correlata, também no Pará, em Altamira, 
o caso da TI Baú, habitada pelos Mẽbêngôkre/Kayapó e por um povo 
isolado, nos ajudará a mostrar que, a despeito de sua inconstituciona-
lidade, a desafetação de TIs tem precedentes instaurados na Amazônia 
pelo menos desde 2003.

Lembraremos, por fim, que não é só a efetivação de políticas que 
contribui para esse ciclo de ilegalidades, mas também sua paralisação, 
destacando-se a da reforma agrária. A grilagem, afinal, está intimamente 
ligada à expropriação, não só de povos e comunidades tradicionais, mas 
de camponeses em geral — muitas vezes em um movimento mutua-
mente imbricado.
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EM NOME DA “REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA”,  

PORTAS ABERTAS À GRILAGEM 

Mencionamos como a grilagem acompanha a história fundiária brasileira. 
Nesta seção, aprofundaremos a análise que realizamos em outra opor-
tunidade (TORRES, CUNHA e GUERRERO, 2020) para enfocar como, 
desde 2005, as agendas governamentais convergiram para uma política de 
destinação de terras públicas federais voltada a facilitar sua privatização. 
Essa política se estabeleceu por meio das seguintes medidas provisórias 
(MPs): MP nº 255/2005, MP nº 422/2008 e MP nº 458/2009, nos governos 
de Lula (2003-2011); MP nº 759/2016, no governo de Michel Temer (2016-
2019); e, mais recentemente, no governo de Bolsonaro, a MP nº 910/2019. 

Tais medidas têm em comum o fato de se apresentarem como inicia-
tivas de “regularização fundiária” e, sob essa denominação genérica e 
revestida de positividade, promoverem a flexibilização das regras de 
alienação de terras públicas da União em favor de particulares (CUNHA, 
TORRES e GUERRERO, 2011; TORRES, 2012). A premissa que sustenta 
essa política é que a garantia da propriedade privada seria sinônimo de 
segurança jurídica para os supostos ocupantes, e que as ações efetivariam, 
assim, mecanismos de controle estatal sobre o território. Tal controle, 
por sua vez, passaria particularmente pela proteção ambiental, como se 
depreende das exposições de motivos dessas sucessivas MPs, que inicial-
mente têm como área prioritária a Amazônia Legal, região com grandes 
extensões de terras públicas federais.2 

Vale lembrar que, antes da edição de qualquer uma das medidas 
citadas, a legislação agrária já respaldava legítimos ocupantes de terras 
públicas federais que as tivessem tornado produtivas diretamente com 
seu trabalho e o de sua família, desde que não fossem proprietários de 
outros imóveis rurais e exercessem na área as chamadas morada habitual 

2 A exposição de motivos da MP nº 458 registra que a União detinha 67 milhões de hectares não 
destinados na Amazônia Legal, que correspondiam a 13,42% da área total da região.
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e cultura efetiva (TORRES, 2012; TORRES, DOBLAS e ALARCON, 2017). 
Trata-se, em outras palavras, do instituto jurídico da legitimação de posse, a 
ser efetivado pelo poder público, que possibilita a concessão de títulos de 
propriedade a posseiros via alienação direta, ou seja, sem a necessidade da 
licitação pública, desde que a ocupação direta tenha pelo menos um ano 
e o tamanho máximo de 100 hectares, além das condições já elencadas e 
do interdito de dez anos para a venda da terra, conforme estabelecido no 
Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/1964, artigos 97 a 102) e no artigo 17 da Lei 
nº 6.383/1976 (CUNHA, TORRES e GUERRERO, 2011; TORRES, 2012).

À legitimação da posse, somaram-se as diversas políticas territoriais 
ensejadas ou expandidas pela Constituição Federal de 1988. Além de recep-
cionar a legitimação da posse em seu artigo 191, limitando-a a 50 hectares, 
a Carta Magna privilegiou diversos instrumentos legais de destinação 
de terras públicas por meio do reconhecimento das TIs (artigo 231), dos 
territórios quilombolas (artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias), da criação de unidades de conservação — UCs (artigo 225) 
e da destinação de terras públicas para o programa de reforma agrária 
(artigo 188), cada qual com suas especificidades em termos de forma de 
reconhecimento ou criação, bem como de rito administrativo. Tais formas 
de destinação de terras públicas, combinadas com outros instrumentos, 
como as desapropriações por interesse social ou público, configuraram 
um “colchão legal” de proteção a diversos sujeitos de direito que plei-
teiam do Estado o reconhecimento jurídico de sua ocupação territorial. 
Falamos aqui não só de povos indígenas, quilombolas e comunidades 
tradicionais, mas também de posseiros propriamente ditos. 

Esse panorama jurídico contrasta com a emergência das MPs que 
propalavam atender a demandas de “regularização fundiária”. Na reali-
dade, o que elas fizeram foi trazer para o plano legal novos critérios 
de alienação de terras públicas federais, com condições cada vez mais 
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privilegiadas para públicos até então entendidos juridicamente como 
invasores ou grileiros de terras.3 

A exposição a seguir discutirá as mudanças introduzidas por cada 
medida, cuja síntese pode ser encontrada no Quadro 1. Além disso, é 
importante destacar como os efeitos das MPs contribuem para explicar a 
quase paralisação das outras formas constitucionais de reconhecimento 
territorial nos últimos anos, pelos sucessivos governos. Opera-se uma 
inversão da prioridade política de atendimento a sujeitos que virtual-
mente disputam a terra. Refreiam-se os trabalhos que conferem ou reco-
nhecem terra ou território a camponeses (com e sem terra), comunidades 
tradicionais, quilombolas e indígenas, ao passo que se promovem os 
dispositivos que destinam terra a seus sujeitos antagônicos, os grandes 
detentores de terras públicas.

A primeira dessa série de medidas, a MP nº 255/2005, posteriormente 
convertida na Lei nº 11.196/2005, elevou o limite máximo de alienação 
direta das terras públicas federais na Amazônia Legal de 100 para 500 
hectares nos casos em que as detenções por particulares fossem anteriores 
a 1º de dezembro de 2004. Além da transferência da propriedade pública 

3 Convém passar em revista alguns artigos da legislação brasileira que exemplificam o enten-
dimento jurídico do que sejam invasores ou grileiros de terras. O artigo 71 do Decreto-Lei nº 
9.760/1946 dispõe que “o ocupante de imóvel da União sem assentimento desta poderá ser 
sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja 
incorporado ao solo”. Por sua vez, o artigo 20 da Lei nº 4.947/1966 tipifica como crime invadir, 
com intenção de ocupar, terras da União, dos estados e dos municípios, com pena de detenção 
de seis meses a três anos. A Lei nº 8.176/1991, em seu artigo 2º, assim dispõe: “Constitui crime 
contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima 
pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo 
título autorizativo. Pena: detenção de um a cinco anos e multa”. Já a Lei de Crimes Ambientais 
de 1998, com as alterações da Lei nº 11.284/2006, dispõe: “Art. 50-A. Desmatar, explorar econo-
micamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devo-
lutas, sem autorização do órgão competente: Pena — reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e 
multa. § 1º Não é crime a conduta praticada quando necessária à subsistência imediata pessoal 
do agente ou de sua família. § 2º Se a área explorada for superior a 1.000 ha (mil hectares), a 
pena será aumentada de 1 (um) ano por milhar de hectare”.
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para particulares por meio de títulos de domínio, essa lei também esta-
beleceu a possibilidade de titulação individual de áreas pela Concessão 
de Direito Real de Uso (CDRU), instrumento que formaliza a transfe-
rência formal da posse, mas não da propriedade.

O texto legal introduzido e aprovado pelo Congresso em 2005 alterou 
os critérios de alienação de bens públicos estipulados no artigo 17 da Lei 
das Licitações da Administração Pública Federal (Lei nº 8.666/1993), 
ampliando formalmente o tamanho máximo das áreas que poderiam 
ser alienadas sem passar por licitação.4 Com a mudança, estabeleceu-se 
uma importante diferenciação entre a legitimação de posse e essa outra 
forma de alienação direta de terras públicas, que passou a figurar no 
ordenamento legal como “regularização fundiária”. Permaneceram no 
ordenamento, porém, os principais critérios vigentes desde o instituto 
da legitimação de posse, restando inalterados quesitos importantes de 
reconhecimento das ocupações de terras públicas federais na Amazônia 
Legal: a exploração caracterizada pela ocupação direta, de morada habi-
tual, cultura efetiva e com o requisito de o ocupante ser pessoa física e 
não possuir outro imóvel rural.

Com a MP nº 422/2008 (posteriormente convertida na Lei nº 
11.763/2008), o tamanho máximo para alienação de terras públicas sem 
licitação foi novamente ampliado, passando para 15 módulos fiscais, o 
que, na Amazônia Legal, pode chegar a 1.500 hectares.5 Da mesma forma 

4 Originalmente, a MP nº 255 tratava exclusivamente de benefícios tributários. Ao tramitar no 
Congresso, porém, o texto passou por diversas emendas, que alteraram inúmeras normas jurí-
dicas. Nesse processo, ganhou a alcunha de “MP do Bem” e incluiu as alterações aqui discutidas, 
entre outras.

5 Módulo fiscal é uma unidade de tamanho dos imóveis rurais para fins de classificação e tribu-
tação da terra, criado pela Lei nº 6.746/1979. O tamanho do módulo é definido pelo Incra em 
cada município, de acordo com critérios como a exploração agropecuária predominante e a 
renda auferida a partir dessa exploração, variando de quatro a 110 hectares. Conforme a Lei 
nº 8.629/1993, os imóveis rurais podem ser classificados em pequenos (até quatro módulos 
fiscais), médios (entre quatro e 15) e grandes (acima de 15).
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que a anterior, essa medida e sua lei resultante previram que as alterações 
ficassem restritas à Lei de Licitações de 1993 (artigo 17) e que as ações 
de “regularização fundiária” ocorressem exclusivamente no âmbito da 
Amazônia Legal, mantendo-se as mencionadas exigências para se atestar 
a regularidade da ocupação.

No ano seguinte, entra em cena o Programa Terra Legal, a partir da 
MP nº 458, depois convertida na Lei nº 11.952/2009. Criado no âmbito do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e subordi-
nado diretamente ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o 
programa absorveu recursos, infraestrutura, servidores e atribuições que 
antes eram de execução direta da autarquia responsável por promover a 
reforma agrária no país. 

Note-se que, embora a MP nº 458 tenha logo recebido a alcunha de 
“MP da Grilagem”, as anteriores já haviam instituído a importante dife-
renciação jurídica entre legitimação de posse e “regularização fundiária”, 
e o limite para alienação direta de terras públicas já havia sido ampliado 
para os 15 módulos fiscais, ou até 1.500 hectares — esse limite foi mantido, 
bem como o escopo das áreas a serem regularizadas, que permaneceu 
circunscrito à Amazônia Legal. Uma diferença da MP nº 458 em relação 
às anteriores é que ela alterou a Lei de Licitações de 1993, mas não só: ela 
também criou uma norma própria para tratar da “regularização fundi-
ária”, a Lei nº 11.952/2009.6 

A grande novidade da MP nº 458, porém, foi a mudança de critérios 
e requisitos para o reconhecimento da ocupação de pequenos imóveis 
rurais, de quatro módulos fiscais, e para aqueles que ocupam áreas maiores, 

6 O texto original da MP nº 458 alterava a Lei nº 6.383/1976 (artigo 29, parágrafo 1º), substituindo 
a expressão “legitimação de posse” por “regularização da ocupação”, e os requisitos da “morada 
habitual e cultura efetiva” por “critérios relativos à ancianidade da ocupação, às diversificações 
das regiões em que se situar a respectiva ocupação e à dimensão de área”. Contudo, na trami-
tação junto ao Congresso, esse trecho foi suprimido, e o texto da Lei nº 6.383 voltou à redação 
original. O instituto da legitimação de posse não foi alterado pelas MPs posteriores, passando 
tudo a ser tratado como “regularização fundiária”, inclusive as áreas de até 100 hectares.
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de até 15 módulos fiscais. Aliás, a primeira mudança importante promo-
vida por essa MP foi a adoção da “ocupação”, e não do “ocupante”, como 
eixo central da política. As ocupações ocorridas até 1º de dezembro de 
2004 passam a ser regularizáveis mesmo que o ocupante atual acabasse 
de adquirir (ilegalmente) a terra pública de antecessores. Dessa forma, 
todas as áreas legitimamente ocupadas foram niveladas juridicamente 
às terras públicas griladas e invadidas, consequentemente equiparando 
posseiros e grileiros. 

Outra grande mudança referente aos critérios de regularização se 
deu no conceito de “exploração direta” (artigo 2º, II), que a nova medida 
descreve como “a atividade econômica exercida em imóvel rural, prati-
cada diretamente pelo ocupante com auxílio de seus familiares, ou com 
a ajuda de terceiros, ainda que assalariados” (grifo nosso). Criou-se, assim, 
o cenário paradoxal em que o sujeito da ocupação (o assalariado) pode 
não ser o mesmo da exploração, situação inédita no direito agrário brasi-
leiro desde a Lei de Terras de 1850.

A lei resultante da MP nº 458 ainda ensejou outra situação contradi-
tória: a cláusula legal que proibia por dez anos a venda da terra após sua 
titulação foi alterada, permitindo que essa venda ocorresse após somente 
três anos, no caso de áreas acima de quatro módulos fiscais (artigo 15, pará-
grafos 4º e 5º, da Lei nº 11.952/2009).7 Com isso, ampliaram-se as possi-
bilidades de concentração fundiária legal a partir do remembramento de 
várias áreas tituladas por um único proprietário, potencializada ainda 

7 Conforme a redação inicial: “§ 4º Desde que o beneficiário originário esteja cumprindo as cláu-
sulas resolutivas, decorridos 3 (três) anos da titulação, poderão ser transferidos títulos referentes 
a áreas superiores a 4 (quatro) módulos fiscais, se a transferência for a terceiro que preencha os 
requisitos previstos em regulamento. § 5º A transferência dos títulos prevista no § 4º somente 
será efetivada mediante anuência dos órgãos expedidores”. Esses dois dispositivos foram 
questionados pela Procuradoria Geral da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) nº 4.269, impetrada em 2009. Contudo, no julgamento da ação pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), em 2017, não houve apreciação da questão, dado que, durante a tramitação da 
MP nº 759/2016 e sua conversão na Lei nº 13.465/2017, o Congresso aprovou a supressão dos 
dois dispositivos da Lei nº 11.952/2009, comprometendo a análise da constitucionalidade. 
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pelo conhecido mecanismo de uso de “laranjas” nos processos adminis-
trativos de “regularização fundiária” (OLIVEIRA, 2005).

Por fim, a MP nº 458 ainda estabeleceu que os requisitos objetivos 
para regularização fundiária dos imóveis de até quatro módulos fiscais 
fossem averiguados por meio de declaração do ocupante. A previsão de 
vistoria prévia pelo órgão fundiário passava a se restringir, assim, a situ-
ações específicas, a critério da administração pública, conforme redação 
do artigo 13 da lei resultante da MP. Observe-se como, embora a centra-
lidade da política seja a ocupação (e não o ocupante), cria-se um proce-
dimento inédito de facilitação da burla dos critérios de verificação dessa 
ocupação. Nesse primeiro momento, a brecha estava restrita a áreas 
menores, mas isso também mudaria.8 

Em 2016, a MP nº 759,9 convertida na Lei nº 13.465/2017, trouxe 
mudanças na data de comprovação da ocupação para fins de regulari-
zação fundiária, que passa de 1º de dezembro de 2004 (como estabele-
cido pela Lei nº 11.196/2005) para 22 de julho de 2008,10 permitindo assim 
a legalização das grilagens mais recentes. Além disso, altera-se também o 
limite máximo para alienação sem necessidade de licitação na Amazônia 
Legal, de 1.500 hectares para 2.500. Atinge-se, portanto, o limite previsto 

8 Na ADI nº 4.269, o STF assim decidiu, conforme acórdão: “ii) que se confira interpretação 
conforme ao disposto no artigo 13 da Lei 11.952/2009, de modo a afastar quaisquer interpre-
tações que concluam pela desnecessidade de fiscalização dos imóveis rurais de até quatro 
módulos fiscais, devendo o ente federal utilizar-se de todos os meios referidos em suas infor-
mações para assegurar a devida proteção ambiental e a concretização dos propósitos da norma, 
para somente então ser possível a dispensa da vistoria prévia, como condição para a inclusão 
da propriedade no Programa de regularização fundiária de imóveis rurais de domínio público 
na Amazônia Legal”. 

9 Além de tratar da política de “regularização fundiária” rural aqui analisada, essa MP também 
abordou mudanças na regularização fundiária urbana e na política nacional de reforma agrária, 
entre outros temas.

10 A data faz referência ao conceito de “área rural consolidada”, instituído pela Lei nº 12.651/2012 
(Novo Código Florestal), em seu artigo 3º, IV, que caracteriza o imóvel rural “com ocupação 
antrópica preexistente”.
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na Constituição de 1988 para alienação de terras públicas a pessoas físicas 
sem anuência do Congresso (artigo 48, XVII, e artigo 188, parágrafo 1º). 

A MP nº 759 promoveu ainda uma alteração nova e paradoxal do 
conceito de “exploração direta”, critério utilizado para alienação de terras 
públicas sem licitação. Nos novos termos, entre os sujeitos que podem 
se beneficiar da “regularização” passa a constar aquele que “explora” o 
imóvel “por meio de pessoa jurídica de cujo capital social ele seja titular 
majoritário ou integral” (artigo 2º, II, da Lei nº 11.952/2009, alterada pela 
Lei nº 13.465/2017). Dessa forma, as terras públicas poderiam ser legal-
mente alienadas mesmo em situações em que empresas privadas delas 
tivessem se apropriado por mecanismos de grilagem, já que o entendi-
mento de exploração direta é ampliado para abarcar também o trabalho 
realizado por mão de obra de terceiros.

Finalmente, a MP nº 910, editada em 2019, ampliou os critérios de 
“regularização fundiária” para todo o país, não mais se restringindo à 
Amazônia Legal, e para as terras matriculadas em nome do Incra, em modi-
ficação da Lei nº 11.952/2009. Isso incluiu os projetos de assentamentos 
de reforma agrária (PAs), tidos pela autarquia federal como consolidados 
em todo o território nacional, promovendo a política de titulação (alie-
nação de lotes ou de PAs inteiros do Incra para particulares), em detri-
mento da criação de novos PAs e da estruturação daqueles já existentes.

Sobre esse aspecto, frisamos que a lei que trata especificamente da 
política de reforma agrária (Lei nº 8.623/1993) passou por significativas 
modificações já com a MP nº 759/2016, como a elevação da área máxima 
passível de alienação para até quatro módulos fiscais. Não por acaso, a 
titulação e a consolidação dos PAs tornaram-se medidas prioritárias de 
(contra)-reforma agrária dos governos Temer e Bolsonaro, bem como a 
criação, no ordenamento legal, da “regularização fundiária” de grandes 
imóveis rurais, de forma direta e com enormes vantagens, conforme expli-
citamente previsto nas MPs nº 759/2016 e nº 910/2019.

A MP nº 910 porta ainda outras flexibilizações. Seu texto suprimiu, 
por exemplo, trecho do artigo 1º da Lei nº 11.952/2009, que vedava a 
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“regularização fundiária” à pessoa física ou jurídica que tivesse mais de 
uma área ocupada, embora tenha mantido o requisito de não ser proprie-
tário de imóvel rural, estabelecido pelo artigo 5º, II, da mesma lei. Além 
disso, mais uma vez, tornou mais próxima a data da comprovação da 
ocupação, de 22 de julho de 2008 para 5 de maio de 2014, uma sinalização 
clara de que, a qualquer momento, as terras públicas federais podem ser 
unilateralmente tomadas, e seus invasores, regularizados. 

Por fim, a possibilidade de aferição da ocupação por meio da auto-
declaração seria estendida para áreas de até 1.500 hectares (artigo 13 da 
Lei nº 11.952/2011, com redação da MP nº 910/2019), abrindo possibili-
dades de burla e fraudes a áreas cada vez maiores.11 Curiosamente, o setor 
mais beneficiado por tais medidas é o mesmo que questiona os critérios 
de autoidentificação de povos indígenas e quilombolas, além de buscar 
impor a tese do marco temporal de ocupação de 5 de outubro de 1988, 
data da promulgação da Constituição, para a regularização fundiária de 
terras ocupadas por esses grupos.12

No mesmo sentido, ainda que a Lei nº 11.952/2009 e suas alterações 
tenham abstratamente afastado a possibilidade da “regularização fundi-
ária” em terras tradicionalmente ocupadas por indígenas (artigo 4º, II) e 
em áreas de interesse social, como os PAs (artigo 4º, I); tenham estipu-
lado que “as terras ocupadas por comunidades quilombolas ou tradicio-
nais que façam uso coletivo da área serão regularizadas de acordo com 

11 Sobre os mecanismos comuns de grilagem de terras, ver Torres (2018).

12 Argumentos, como se sabe, encontrados na Petição nº 3.388, que questionava a demarcação 
contínua da TI Raposa Serra do Sol, em Roraima; na ADI nº 3.239, que questionava a consti-
tucionalidade do decreto de regularização fundiária de territórios quilombolas (Decreto nº 
4.887/2003); no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Funai e do Incra, 
de 2 de agosto de 2017; e na maioria das contestações administrativas e judiciais aos procedi-
mentos de regularização de TIs e territórios quilombolas. O marco temporal é também um dos 
eixos centrais do PL nº 490/2017, que atualmente tramita no Congresso Nacional, sob intensos 
protestos dos povos indígenas.
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normas específicas”13 (artigo 4, parágrafo 2º); e estabelecido a prioridade 
das “comunidades locais”, em caso de conflito (artigo 8º, I), tem-se, na 
prática, uma verdadeira corrida pela destinação das terras públicas em 
condições muito vantajosas para o público da “regularização fundiária”, 
em detrimento desses outros grupos. 

A corrida para ampliação dos critérios de regularização de terras 
públicas ilegalmente ocupadas teve um primeiro revés em maio de 2020, 
quando o texto da MP nº 910 não foi submetido a votação na Câmara 
dos Deputados. Além da pressão de segmentos da sociedade contrários 
à medida, também contribuiu para isso o fato de que a MP, assinada em 
dezembro de 2019, teve a maior parte de seu tempo de vigência no início 
da epidemia de Covid-19 no Brasil, o que dificultou a tramitação. Some-se 
a isso o fato de que parte considerável da bancada de parlamentares de 
esquerda, que havia aprovado as MPs de “regularização fundiária” dos 
governos anteriores, colocou-se dessa vez quase integralmente contra a 
MP nº 910 e, por meio de procedimentos de obstrução, conseguiu evitar 
a votação da medida.

Ainda assim, o relatório da MP nº 910, com significativas modifica-
ções em relação ao texto original, foi convertido no Projeto de Lei (PL) nº 
2.633/2020, que segue em tramitação no Congresso. O texto até contém 
freios à flexibilização, como a redução das áreas passíveis de “regulari-
zação” por autodeclaração do ocupante e sem vistoria, de até 15 para até 
seis módulos fiscais, e a retomada de 22 de junho de 2008 como baliza 
para a ocupação, inclusive por ocupantes antecessores aos atuais. Em 
que pese esse tímido avanço em relação ao texto original da MP, o PL 
deve ser lido como um quadro em aberto dos projetos ruralistas para a 
apropriação de terras públicas. Isso porque alterações ainda podem ser 
feitas, no sentido de retomar os marcos da medida rejeitada ou mesmo 

13 A redação dada pela MP nº 910 ocorre somente após a declaração de inconstitucionalidade do 
dispositivo original da lei, no julgamento da ADI nº 4.269 pelo STF.
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de propor regras ainda mais favoráveis a esse fim.14 Paira, ainda, a possi-
bilidade de que a presidência de Bolsonaro edite nova MP nessa direção.

Como já mencionado, entre as flexibilizações previstas na MP nº 910 
estava a ampliação da dispensa de vistorias pelo Incra em terras públicas da 
União, ou seja, o critério de verificação da ocupação passava a ser a decla-
ração daquele que se apresentasse como ocupante. Essa comprovação 
pretensamente ocorreria com a apresentação de documentos elaborados 
pelo próprio requerente, como planta e memorial descritivo da área, assi-
nados por profissional habilitado e definidos em georreferenciamento. 
Também deveria integrar essa documentação o CAR, além de uma auto-
declaração do requerente e de seu cônjuge, em que afirmem não serem 
proprietários de outro imóvel rural nem beneficiários de programa de 
reforma agrária ou de regularização fundiária rural, afirmando também 
praticar cultura efetiva e não exercer cargo ou emprego público, situa-
ções que configuram impedimento legal para a regularização.

Esse mecanismo permite que qualquer porção de terras federais, em 
qualquer lugar do país, que ainda não tenha sido destinada para outros fins 
(TIs, UCs, territórios quilombolas, PAs etc.), possa ser regularizada por 
aqueles que apresentarem requerimentos junto ao Incra, tornando titu-
lares das respectivas áreas aqueles que primeiro tiverem seus processos 
administrativos concluídos. 

Sabe-se que a celeridade, nesse cenário, alcança apenas aqueles que já 
dispõem de recursos financeiros para providenciar os documentos decla-
ratórios e algum tipo de acesso às estruturas burocráticas, o que não se 
aplica à maior parte dos posseiros. Esse público, em geral desprovido de 
recursos suficientes para efetivar o georreferenciamento de suas áreas 

14 Nesse sentido, o relatório do senador Irajá Abreu (PSD-TO) sobre a MP nº 910 foi convertido 
no PL nº 510/2021, que almeja flexibilizar ainda mais a Lei nº 11.952/2009, dispensando a vistoria 
prévia para áreas de até 2.500 hectares, entre outras alterações. Por sua vez, o PL nº 4.348/2019, 
recentemente aprovado no Senado Federal, estabelece que os PAs “com características de colo-
nização” — sem especificar o que isso seja, exatamente — e criados até 10 de outubro de 2008 
poderão ser “regularizados” pelos critérios da Lei nº 11.952/2009. 
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e sua inserção no CAR, não só continua à margem do alcance da política 
como passa a viver sob o risco de ter sua área regularizada em nome de 
outros, sem nem sequer saber a quem protestar.

A conversão do relatório da MP em PL no Congresso não teve, até o 
fechamento deste texto, a velocidade de tramitação que os segmentos 
interessados na medida esperavam. No entanto, em dezembro de 2020, 
uma alternativa para flexibilizar a fiscalização e dar agilidade aos pedidos 
de “regularização fundiária” foi apresentada pela Secretaria de Assuntos 
Fundiários (Seaf) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) e pelo Incra, por meio de decisão administrativa materializada na 
Portaria Conjunta nº 1/2020. A portaria criou o Programa Titula Brasil, 
que transferiu atribuições de vistoria e fiscalização dos pedidos de regu-
larização fundiária do Incra para os municípios onde as terras públicas 
federais estão situadas.

Em contraste com o agora extinto Terra Legal,15 que era executado 
diretamente pela União, o Titula Brasil prevê que a regularização fundiária 
de terras federais seja realizada diretamente por um denominado Núcleo 
Municipal de Regularização Fundiária, cabendo ao Incra apenas o treina-
mento de pessoal indicado pelas prefeituras, a supervisão da execução 
e a expedição dos títulos. Repassa-se ao poder local, dessa forma, a atri-
buição de ações centrais que fundamentam a decisão sobre se o ocupante 
e a ocupação preenchem ou não as condições de regularização.

Frise-se ainda que a decisão de municipalização da política de “regula-
rização fundiária” vai ao encontro dos anseios de parte considerável das 
classes políticas locais, que comumente não só se constituíram como poder 
por meio de práticas de grilagem de terras públicas como, em regra, são 
completamente avessas às políticas territoriais constitucionais já citadas.

15 No governo Temer, o MDA foi extinto e a Secretaria Especial de Regularização Fundiária na 
Amazônia Legal (Serfal), responsável pela coordenação do Programa Terra Legal, foi realocada 
na Casa Civil da Presidência da República. Já no governo Bolsonaro, essa secretaria foi completa-
mente extinta e suas competências, atribuídas ao Incra, que, por sua vez, foi realocado no Mapa.
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Enquanto parte considerável da principal política territorial do país 
hoje é repassada aos municípios, a Seaf se encarrega de realizar o moni-
toramento de toda atividade fundiária federal. Tal monitoramento tem 
atuado, inclusive, no sentido de criar obstáculos à efetivação de determi-
nações constitucionais, caso da total paralisia do programa de reforma 
agrária, com pelo menos 413 processos de desapropriações de imóveis 
que não cumprem sua função social parados. 

Nesse sentido, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (Contraf) e 
partidos de esquerda ingressaram no STF, em dezembro de 2020, com 
uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) em 
que apontavam de que modo a presidência do Incra havia determinado 
às superintendências regionais que suspendessem as atividades admi-
nistrativas de vistoria em fazendas tidas como improdutivas. As organi-
zações pediam liminarmente o retorno das vistorias; a imissão de posse 
do Incra em 187 processos que estão pendentes apenas dessa medida 
para efetivação da desapropriação; a elaboração do III Plano Nacional 
de Reforma Agrária (PNRA); a recomposição orçamentária das ações de 
reforma agrária; e que as terras públicas e devolutas federais não fossem 
destinadas enquanto o novo PNRA não fosse elaborado. Em junho de 2021, 
o ministro relator, Marco Aurélio Mello, negou seguimento ao processo, 
julgando esse tipo de ação incabível nesse caso.16

A paralisia da reforma agrária afeta, ainda que indiretamente, as UCs, 
as TIs e os territórios quilombolas, na medida em que, sem desapropria-
ções e sem destinação de terras públicas como PAs, a “regularização 
fundiária” passa a ser a única política fundiária a atender a uma ampla 
gama de sujeitos, muitos deles passando a realizar ocupações em áreas já 
destinadas, o que acabar por reforçar, no plano concreto, a equiparação 
que a Lei nº 11.952/2009 fez entre posseiros e grileiros no plano jurídico.

16 A decisão de Mello se assentou no entendimento de que não caberia ao STF decidir em uma 
ação desse tipo sobre a execução ou não de políticas públicas (MINISTRO..., 2021).
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Ainda nesse tema, um aspecto mencionado, mas que convém reiterar, é 
como a grilagem está intimamente ligada à expropriação, não só de povos 
e comunidades tradicionais, mas de camponeses em geral. Se atentarmos 
a desdobramentos recentes, observaremos como grupos de autodeno-
minados colonos, que ocupam a terra em frações parcelares, também 
se veem ameaçados por transformações na legislação. Promulgada há 
poucos anos, a Lei nº 13.465/2017 permite que lotes de PAs sejam titu-
lados e, consequentemente, tornem-se passíveis de ser alienados antes 
da efetiva implementação do PA. O desmonte da política de implemen-
tação de PAs, somado à facilidade para que o lote de reforma agrária seja 
injetado no mercado, faz com que a venda do lote seja praticamente 
compulsória. Além de inviabilizar a ocupação de camponeses — e aqui 
falamos de centenas de milhares de famílias, somente na Amazônia —, 
promove-se o deslocamento compulsório dessas famílias em busca de 
terra, frequentemente na direção de TIs e UCs. 

São inúmeros os casos de grilagem, invasões organizadas e lotea-
mentos ilegais no interior desses territórios, acompanhados de instru-
mentos legais e de pressões políticas para, a partir da ideia do atendimento 
de “posseiros”, promover a redução, desafetação ou extinção das áreas 
protegidas, de reforma agrária, de posse indígena e quilombola. Mais 
adiante, analisaremos exemplos concretos desse tipo de movimento, 
envolvendo territórios indígenas na Amazônia.

Em conclusão, as MPs apresentadas estabeleceram, com o nome de 
“regularização fundiária”, condições muito benéficas para a legalização 
de terras tomadas ilegalmente, instituindo também um rito administra-
tivo muito vantajoso para o público interessado, em detrimento de grupos 
cuja proteção territorial está prevista na Constituição e que deveriam 
ser priorizados. A seguir, veremos como o CAR se situa nesse cenário.
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QUADRO 1  |  MEDIDAS RECENTES QUE INCIDEM NO APORTE LEGAL PARA DESTINAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS

LEIS Nº 6.383/1976  
E Nº 8.666/1993

MP  
Nº 255/2005

MP  
Nº 422/2008

MP 
 Nº 458/2009

MP  
Nº 759/2016

MP Nº 
910/2019

Leis convertidas  
pela medida

— Lei nº 
11.196/2005

Lei nº 
11.763/2008

Lei nº 11.952/2009 Lei nº 13.465/2017 —

Leis fundiárias 
alteradas pela medida 

— Lei nº 
8.666/1993

Lei nº 
8.666/1993

Lei nº 8.666/1993 Leis nº 
11.952/2009,  
nº 8.666/1993  
e nº 8.629/1993

Leis nº 
11.952/2009 
e nº 
8.666/1993

Limite de área para 
alienação direta (sem 
licitação), em hectares

100 hectares 
(legitimação  
de posse)

500 
hectares

1.500 
hectares

1.500 hectares 2.500 hectares 2500

Abrangência Brasil Amazônia 
Legal

Amazônia 
Legal

Amazônia Legal Amazônia Legal Brasil

Data de comprovação 
da ocupação para 
fins de regularização 
fundiária

Prazo mínimo  
de um ano

1º de 
dezembro 
de 2004

1º de 
dezembro 
de 2004

1º de dezembro  
de 2004

22 de julho de 
2008

5 de maio  
de 2014
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QUADRO 1  |  MEDIDAS RECENTES QUE INCIDEM NO APORTE LEGAL PARA DESTINAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS (cont.)

LEIS Nº 6.383/1976  
E Nº 8.666/1993

MP  
Nº 255/2005

MP  
Nº 422/2008

MP  
Nº 458/2009

MP  
Nº 759/2016

MP  
Nº 910/2019

Como a medida  
define o conceito de 
exploração direta 

Terras tornadas 
produtivas pelo 
ocupante a partir 
do seu trabalho 
e de sua família 
(artigo 29,  
caput, da Lei  
nº 6.383/1976)

Não 
alterado

Não 
alterado

Atividade 
econômica 
exercida em imóvel 
rural, praticada 
diretamente pelo 
ocupante com 
auxílio de seus 
familiares, ou 
com a ajuda de 
terceiros, ainda que 
assalariados  
(artigo 2º, III, da Lei 
nº 11.952/2009)

Atividade 
econômica 
exercida em 
imóvel rural 
e gerenciada 
diretamente 
pelo ocupante 
com o auxílio de 
seus familiares, 
de terceiros, 
ainda que sejam 
assalariados, 
ou por meio de 
pessoa jurídica de 
cujo capital social 
ele seja titular 
majoritário ou 
integral (artigo 
2º, III, da Lei 
11.952/2009)

Não alterado

fonte: Torres, Cunha e Guerrero (2020, p. 212).
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DE ILEGAL A IRREGULAR: O CAR COMO INSTRUMENTO DE GRILAGEM

“A nova face da grilagem na Amazônia”. A expressão, cunhada por Eliane 
Moreira (2016), traduz o entendimento de pesquisadores da área sobre 
a trajetória recente do CAR no panorama fundiário da região. A obriga-
toriedade do cadastro foi instituída nacionalmente em 2012, pelo polê-
mico Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Trata-se de um registro 
público eletrônico mandatório para todos os imóveis rurais, cujo obje-
tivo seria integrar ao imóvel as informações referentes aos parâmetros 
ambientais, “zoneando” áreas de preservação permanente e reservas 
legais, entre outras. 

Concretamente, porém, o CAR tem se prestado à apropriação ilegal 
de terras. A partir de um documento meramente declaratório, a prática 
vem valorizando o cadastro como instrumento de comprovação de posse 
e até das respectivas consequências fundiárias (MARTINS, 2015). Como 
sumariza Moreira,

O CAR jamais fora concebido como mecanismo fundiário, mas 
sim como mecanismo de regularização ambiental. Todavia, 
sempre teve por pressuposto a existência de uma propriedade 
ou posse válidas sobre as quais incidiria o cadastro. Ocorre, 
porém, que na prática este pressuposto tem sido deixado de 
lado e com isto o CAR passa paulatinamente a servir-se de 
instrumento para grilagem. (MOREIRA, 2016)

O cotejo de dados de desmatamento do Programa Terra Legal e do CAR 
com dados de campo leva-nos a apontar que esses mecanismos falharam 
também em encaminhar a questão ambiental, o que corrobora a ideia de 
que o desmatamento na Amazônia não se dissocia da grilagem. Torres, 
Doblas e Alarcon (2017) demonstram que, em um passado recente, os 
principais desmatadores em uma região de alto índice de degradação, 
o eixo da rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163), não eram produtores de 
nada além de especulação imobiliária. Não possuíam um só boi registrado 
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em seus nomes, tampouco colhiam um grão sequer de qualquer cultura. 
Ou seja, se a principal causa do desmatamento é a grilagem, e o cadastro 
potencializa justamente a grilagem, põe-se em xeque, assim, o próprio 
objetivo do CAR. 

Moreira entende que há uma correlação direta entre CAR e proprie-
dade ou posse, uma vez que o artigo 5º do Decreto nº 7.830/2012, que 
regulamenta o cadastro, menciona que o CAR deve contemplar “dados 
do proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural”. 
De repente, explica a autora, a expressão “responsável direto pelo imóvel 
rural” traz à cena um “dono” autoatribuído, que não seria proprietário, 
uma vez que não teria o título do imóvel, nem o posseiro, pois não é neces-
sariamente quem ocupa a terra. Em outras palavras, “surge um terceiro 
não previsto na lei e, desta forma, o Decreto estendeu, indevidamente, 
os sujeitos ativos do CAR” (MOREIRA, 2016). 

Ao analisar o conjunto normativo que institui o funcionamento do 
cadastro, Moreira constata ser requisito prévio à inscrição no CAR a 
comprovação de propriedade e posse. Na prática, porém:

A flexibilização e indefinição dos documentos aptos a fazer 
prova destes institutos jurídicos é um grande problema. 
Juridicamente não existe posse em terra pública e só há posse 
válida em terra particular, logo os documentos aceitos para 
o CAR devem aportar esta comprovação. (MOREIRA, 2016)

Novamente, trata-se de atos legislativos que permitem ao grileiro 
revestir-se de posseiro e migrar do ilegal ao irregular. Alguns exemplos 
ajudam a compreender melhor a instrumentalização do CAR pela grilagem.

Por ocasião da Operação Castanheira — deflagrada em 2014 e coorde-
nada pelo Ministério Público Federal (MPF), pela Polícia Federal (PF), 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e pela Receita Federal —, a imprensa divulgou uma 
gravação, derivada de interceptação telefônica autorizada judicialmente, 
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que trazia um diálogo entre um grileiro e um interessado na compra de 
terras. Na conversa, o CAR é mencionado em resposta à demanda de 
documentação:

E a documentação lá, como funciona? Tem escritura ou é tudo na 
base do contrato?

A maioria ainda não é escritura. Tem uma sequência de docu-
mentos. Tem lá o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, pra 
você poder pôr gado pra dentro, pra você ter guia de trânsito 
de animais e tal. Aí você pode pedir o título da terra, aguardar 
um tempo, que o documento sai. (AMAZÔNIA S.A., 2015)

A Operação Castanheira foi um marco no sentido de evidenciar esse 
tipo de uso do CAR. Referindo-se à ação, o procurador da República Daniel 
Azeredo — mesmo vendo no cadastro uma ferramenta de controle eficaz 
— comenta sobre esse uso às avessas:

Em um diálogo gravado pela Polícia Federal, um dos principais 
acusados [de grilagem e desmatamento] fala a um comparsa: 
“Aquela terra lá do Patrocínio, em que nome foi colocado 
aquele CAR?” A pergunta desnuda a prática da quadrilha de 
fazer cadastros em série, em nome de laranjas, para vender 
terras griladas.

Nenhum sistema é à prova de fraudes. Criminosos como o que 
foi flagrado na escuta telefônica já encontraram mais de uma 
receita para burlar o CAR. Uma modalidade detectada é: o sujeito 
desmata hoje e faz o cadastro logo em seguida que informaria a 
ilegalidade tanto do desmatamento quanto da ocupação. É uma 
fraude relativamente simples para coibir, já que as áreas desma-
tadas ilegalmente são identificadas pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). (AZEREDO, 2015)

Em sentido análogo, um exemplo emblemático da apropriação pela 
grilagem do CAR — assim como do parcelamento, do uso de “laranjas” 
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e do Terra Legal — foi encontrado em um anúncio de 2016 da venda de 
uma fazenda de 100 mil hectares no município paraense de Jacareacanga. 
O vendedor, por meio do sítio OLX, oferta sem constrangimento uma 
detenção de terras públicas com dimensão 50 vezes maior que o limite 
constitucional: 

É uma área de posse mansa e pacífica e está sendo feito o 
Geo [georreferenciamento] para na sequência fazer o CAR, 
requerer o título definitivo e consequente escritura definitiva. 
Está sendo feito o desmembramento da área de até 1.500 ha 
no projeto [Programa] Terra Legal. (FAZENDA, 2016, apud 
TORRES, DOBLAS e ALARCON, 2017, p. 131)

Assume-se publicamente, dessa forma, o parcelamento da imensa 
grilagem em frações menores, que mediriam 15 módulos fiscais, o limite 
de atuação na época do Programa Terra Legal, como vimos na seção ante-
rior.17 Além disso, uma vez mais o CAR figura como etapa do processo de 
titulação fraudulenta da terra.

Segundo Azeredo (2015), o cadastro também é passível de fraude por 
adulteração, “pela manipulação dos limites do mapa, omitindo a invasão 
de áreas ilegais”. Nesse caso, explica o procurador, o infrator disporia de 
um documento público que conferiria legitimidade a um crime.

A ocorrência de fraudes constituídas pela falsificação de docu-
mentos legítimos para encobrir uma ocupação ilegal é evidenciada no 
próprio boletim com os números do cadastro de março de 2017. No 
Pará, por exemplo, a área passível de ser apropriada privadamente era 
de 56.836.278 hectares, mas a somatória dos cadastros superava esse 
número, atingindo 57.205.478 hectares. No Acre, a situação era ainda 
mais gritante: a área total cadastrada em 2017 era de 10.901.650 hectares, 

17 O grileiro, nesse caso, parece mal informado, dado que o módulo fiscal em Jacareacanga é de 
75 hectares, e não 100, de modo que o limite máximo para fracionamento em parcelas teria de 
ser de 1.125 hectares. 
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mais de três vezes o máximo possível, que seria de 3.528.543 hectares 
(BRASIL, MMA, SFB, 2017).

O emprego que a grilagem faz do CAR segue, ainda, a tradição da 
expropriação, e as comunidades tradicionais são as principais vítimas. 
Como explicou em entrevista o agrarista Girolamo Treccani, o cadastro 
se desvirtua, de modo a se tornar algo que dá direito ao acesso à terra. 
“Isso está absolutamente errado. A maior vítima disso, evidentemente, 
são as populações tradicionais” (CAMPELO, 2017).

Nesse sentido, destaca Moreira (2016), o fato de proprietários, posseiros 
e grileiros serem cadastrados sob o mesmo status faz pensar no CAR como 
um artifício para revestir de legitimidade as terras griladas. Tal ardil, registra 
Holston, já ocorria desde 1854, com os instrumentos da época:

Para envolver a terra numa teia de transações legítimas, um 
grileiro [do século XIX] ou proprietário poderia pagar impostos 
sobre sua posse [na verdade, detenção], vender um pedaço 
dela, doar parte para uma organização religiosa, fazer levanta-
mento da propriedade, usá-la como garantia para um emprés-
timo, deixar de herança ou concedê-la como dote. (HOLSTON, 
2013, p. 188)18

A reciclagem histórica da política do fato consumado em favor da 
grilagem, bem como a eficiência de se envolver a ilegalidade em teias 
de relações sociais legítimas, pode ser observada em uma disputa jurí-
dica na Vara Agrária de Santarém, travada em 2017. Um grupo composto 
por membros de uma quadrilha de grilagem de terras internacional-
mente conhecida, comandada por Antonio José Junqueira Vilela Filho 
(TINOCO, 2016; TORRES, DOBLAS e ALARCON, 2017), impetrou uma 
ação de manutenção e reintegração de posse em face de um movimento 

18 Holston, na edição traduzida da obra aqui estudada, toma conceitos de “posse” e “propriedade” 
de forma bem pouco precisa. Em dados momentos, por problemas de tradução, grafa-se, por 
exemplo, posse, quando se fala em detenção, e propriedade, ao se referir a posse.
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camponês de luta por terra (TORRES e BRANFORD, 2017b). A área em 
questão, onde as famílias ocupantes demandam a criação de um assenta-
mento do Incra, trata-se de gleba arrecadada pelo instituto exatamente 
para fins de reforma agrária. Em decisão liminar deferida em 12 de junho 
de 2017, o juiz se posiciona a favor dos grileiros, aludindo em sua decisão 
justamente a essa teia de suposta legitimidade, nela incluindo o CAR:

Observando a prova documental trazida com a inicial, cons-
tato que o autor apresentou indícios de prova suficientes que 
indicam o exercício da posse de fato legítima, justa e pacífica e 
de boa fé, anterior ao esbulho praticado pelos réus, pelo menos 
nesta análise prefacial, vêm demonstrando o exercício da posse 
agrária na área em questão, conforme se observa do Cadastro 
Ambiental Rural [...], da Autorização de Funcionamento de 
Atividade Rural [...], que indicam o exercício da posse no bem, 
bem como a gerência e administração das atividades na refe-
rida área em regime de condomínio pelos autores.19

Em que pese o próprio documento do cadastro trazer uma tarja preta 
ao rodapé, explicitando que o CAR não se constitui “em prova de posse 
ou propriedade para fins de regularização fundiária”, a acepção prática 
do cadastro como ferramenta da legitimação da grilagem faz da sua cons-
tituição formal um detalhe menor. A Autorização de Funcionamento de 
Atividade Rural, também citada na decisão, é outro instrumento declara-
tório que se presta aos mesmos fins do CAR, em prol da grilagem de terras.

A propósito do aspecto autodeclaratório, vale notar que esse sistema 
de “registro fundiário” a partir da declaração do pretendente parece fruti-
ficar na Amazônia para além do CAR. Em 2015, o Instituto de Terras do 
Pará (Iterpa) instituiu o Cadastro Rural Fundiário (CARF), que se pres-
tava à composição de uma base de cadastros autodeclaratórios junto ao 

19 Decisão proferida nos autos do Processo nº 0005321-03.2017.8.14.0051, da Vara Agrária de 
Santarém-PA, em 12 de junho de 2017.
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órgão fundiário estadual, tendo por base o CAR. O Ministério Público do 
Estado do Pará recomendou ao Iterpa a interrupção do sistema, enten-
dendo que

A utilização do CAR como base para o Cadastro Rural Fundiário 
perverte a finalidade do CAR e atua contra legem considerando 
não ter esta natureza fundiária, além de criar grande insegu-
rança à gestão do patrimônio público fundiário e agrário do 
Estado do Pará”. (PARÁ, MPE, 2017) 

Resta evidente, porém, a inclinação do órgão que deveria gerir as terras 
do estado em abrir os braços à grilagem.

GRILAGEM, DESMATAMENTO E TERRAS INDÍGENAS 

Como dito, entendemos que, na Amazônia, o desmatamento está ligado à 
grilagem (DOBLAS, 2015; TORRES, DOBLAS e ALARCON, 2017; TORRES, 
2018; LOSS, 2021; BRITO, ALMEIDA e GOMES, 2021). Além disso, a análise 
de desmatamento nas TIs e UCs em geral indica que a destinação fundi-
ária nessas categorias é uma forma de combater a grilagem, dado que o 
desmatamento na região contorna os limites dessas áreas,20 como se vê 
no Fonte: Mauricio Torres (2021).. Contribuem também, nesse sentido, 
o monitoramento que fazem os próprios grupos de seus territórios, bem 
como o maior controle ambiental nessas áreas. Determinadas atividades 
econômicas não observam, porém, esses limites, como se sabe sobre o 
garimpo e saqueio madeireiro.

20 Mais sobre essa conexão em Ferreira et al. (2005) e Fellows et al. (2021). 
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MAPA 1  |  DESMATAMENTO E ÁREAS PROTEGIDAS NO BIOMA AMAZÔNIA 

fonte: Mauricio Torres (2021).

Apontar esses elementos, entretanto, não equivale a dizer que as TIs 
ou as UCs estejam imunes à grilagem e às suas dinâmicas associadas. A 
seguir, mostramos alguns exemplos nesse sentido. 

Em 2016, o desmatamento na TI Ituna-Itatá acumulava 4,7 quilô-
metros quadrados de sua área. Em 2020, estavam destruídos 213,56 
quilômetros quadrados, um aumento de mais de 4.500%,21 números 
sensivelmente maiores que a média de depredação em TIs na região ou 
em toda a Amazônia. 

Nossa interpretação, como já dito, é que as derrubadas estão mais dire-
tamente ligadas à dinâmica fundiária que a qualquer atividade produtiva 

21 Os dados relativos à quantificação de desmatamento foram retirados do sistema TerraBrasilis 
(INPE, 2021).
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em si. De acordo com essa lógica, seria de se estranhar iniciativas de 
grilagem em Ituna-Itatá, uma vez que as TIs são áreas já destinadas e defi-
nitivamente incorporadas ao patrimônio público, com usufruto exclu-
sivo e perpétuo dos indígenas. Ituna-Itatá tem, porém, uma condição 
peculiar. Trata-se de uma TI interditada. Em decorrência do registro de 
indígenas isolados, a Funai determinou, por meio da Portaria nº 38/2011, 
a restrição de uso e do acesso à área por dois anos. A situação foi renovada 
por meio de portarias de teor similar em 2013, 2016 e 2019,22 a última com 
validade até janeiro de 2022. 

Ituna-Itatá seria, portanto, aos olhos dos grileiros, uma TI com data 
marcada para deixar de sê-lo. Isso alimenta a intenção de apropriação da 
terra. O ambiente político do governo Bolsonaro e, mesmo, as promessas 
de campanha, de que não haveria em seu governo o reconhecimento 
de territórios indígenas, têm efeito direto nas dinâmicas locais. Eles 
alimentam a convicção de grileiros de que as restrições de uso não sejam 
renovadas em 2022 e, uma vez caducada a portaria, as terras passem a ter 
o status de terras públicas não destinadas, sujeitas à dita “regularização 
fundiária”, de acordo com as benevolentes legislações que analisamos. 

Em abril de 2021, um grileiro foi multado pelo Ibama em mais de R$ 
100 milhões pelo desmatamento de uma extensa área na TI Ituna-Itatá. 
Segundo notícia publicada pelo próprio órgão ambiental, o autuado — cujo 
nome é omitido da matéria — seria o “chefe de um esquema criminoso” 
que “executava o loteamento, comercialização e distribuição ilegal de terra 
no interior da TI” (IBAMA..., 2021). Matéria publicada por O Estado de S. 
Paulo aponta Jassonio Costa Leite, empresário do estado de Tocantins, 
como o referido líder do esquema de invasão da TI. Segundo apuração 
do jornal, nos marcos da investigação conduzida pelo Ibama, “foi identi-
ficada ainda a tentativa de erguer uma vila dentro do território, além de 
uma ampla transferência de títulos de eleitor, como forma de consolidar 

22 Portarias nº 17/2013, nº 50/2016 e nº 17/2019.
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a ocupação e criar vínculo dos invasores com o poder público local” 
(BORGES, 2021). Note-se ainda que a Funai, quando ouvida, declarou 
que “a atual gestão está trabalhando para que a questão seja resolvida o 
quanto antes à luz da segurança jurídica, a fim de conciliar os interesses 
de indígenas e não indígenas” (BORGES, 2021, grifo nosso).

Percebemos em Ituna-Itatá, ainda, o uso do CAR como instrumento 
de grilagem. Cerca de 94% de sua área (134 mil hectares) estão cobertos 
por pelo menos um registro de CAR. Em determinados setores, chega-se 
à sobreposição de cinco cadastros. Como se pode notar no Mapa 2, tanto 
o desmatamento como o registro de CAR restringem-se aos limites de 
Ituna-Itatá, não incidindo nas TIs vizinhas. O fato de essas áreas estarem 
em outros estágios do processo demarcatório garante maior segurança 
a seu status fundiário (exceção feita à TI Apyterewa, de que falaremos 
mais adiante).

Outra situação em que notamos o uso do CAR como instrumento de 
grilagem de terras e de expropriação de povos indígenas é no vale do rio 
Mariaquã, na divisa do Pará com o Amazonas.

Tradicionalmente ocupada pelo povo Sateré-Mawé, essa região ficou, 
porém, fora da TI Andirá-Marau, por motivos que não se esclarecem nos 
trabalhos de identificação e delimitação. A ocupação da área pelos indí-
genas parece ter se mantido ininterrupta para fins de caça e coleta, ao 
menos por parte de membros da aldeia Nossa Senhora de Aparecida, do 
tuxaua Sabazinho, às margens do rio Mamuru. No entanto, as aldeias foram 
reativadas apenas na última década, em um movimento que continua 
ainda hoje, protagonizado por indígenas vindos principalmente de aldeias 
no rio Andirá.
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ALERTAS SIRAD-X (JAN-FEV/2018)

DESMATAMENTO ADICIONAL 2017 (ISA/SIRAD-X)

DESMATAMENTO EM 2017 (PRODES)

DESMATAMENTO ATÉ 2016 (PRODES)

DESMATAMENTO

TI KOATINEMO

TI TRINCHEIRA/BACAJÁ

TI ITUNA/ITATÁ

MAPA 2  |  DESMATAMENTO E REGISTROS DE CAR NO INTERIOR E ENTORNO DA TI 
ITUNA-ITATÁ 

fonte: Juan Doblas (2018).
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ALDEIAS SATERÉ-MAWÉ

COMUNIDADES RIBEIRINHAS

ROTA DA RETOMADA

PRETENSÕES DE APROPRIAÇÃO PRIVADA

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

TERRA INDÍGENA ANDIRÁ MARAU

MAPA 3  |  PRETENSÕES DE APROPRIAÇÃO PRIVADA EM TERRITÓRIO  
DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL SATERÉ-MAWÉ

fonte: Mauricio Torres (2021).
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Praticamente sem exceção, nas famílias que regressam, ao menos 
um membro é filho ou neto de alguém que viveu no Mariaquã e deixou o 
local no final da primeira metade do século XX, após uma grande peste 
ter assolado a região,23 para se instalar no rio Andirá. Muitos falam em 
promessas de retornar ao Mariaquã, feitas aos seus ascendentes. 

Contudo, mesmo com a significativa movimentação indígena na área, 
quem buscar os registros espaciais dessas terras por vias oficiais limita-se 
a encontrar lançamentos de CAR. São 28 lotes que cobrem toda a porção, 
entre um projeto de assentamento agroextrativista (PAE) e a TI Andirá-
Marau (Fonte: Mauricio Torres (2021).

Há também processos demandando regularização fundiária proto-
colados no Iterpa. No órgão, não há qualquer registro da existência da 
ocupação indígena na área, e os processos dos grileiros aguardam análise. 

Os indígenas da aldeia Campo Branco, sobre a qual se distribuem 
os registros de CAR, relatam diversos episódios de ameaças, algumas 
vindas de uma pessoa do sul do país que se apresenta como dona de toda 
a terra. Seus dizeres revelam a fraude do parcelamento, uma vez que ele 
fala como “dono” de toda a área parcelada em 28 cadastros. Vale regis-
trar, também, que, do que se depreende dos depoimentos dos indígenas, 
o grileiro caracteriza tais cadastros como “documentação fundiária”.

Como se trata de terras estaduais, elas se encontram sob a égide da 
Lei Estadual do Pará nº 8.878/2019, amplamente benéfica ao grileiro. 
Tal legislação permite que, em qualquer tempo, essas terras, onde não 
há qualquer atividade agrária dos grileiros, possam ser tituladas em seu 
favor, bastando que se apresente um plano de aproveitamento econômico 
sustentável, discriminando as atividades pretendidas. Ou seja, pela lei 
vigente, quadrilhas que pleiteiam a área tradicionalmente ocupada pelos 
Sateré-Mawé podem se beneficiar da não garantia, pelo Estado brasileiro, 

23 Não foi possível identificar o que teria sido a mencionada peste. Não há registros em outras 
fontes do ocorrido e as narrativas dos indígenas relatam sempre uma febre que teria matado 
muitos, não permitindo saber se se tratou de um surto de malária, febre amarela ou outro mal.
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dos direitos territoriais do grupo e se tornar proprietárias daquelas terras, 
mesmo que o único empenho que tenham praticado seja a elaboração de 
um mapa dividindo a área em lotes atribuídos a parentes ou “laranjas”. 

ALDEIAS SATERÊ-MAUÉ

COMUNIDADES TRADICIONAIS RIBEIRINHAS

PONTOS DE OCUPAÇÃO RIBEIRINHAS

COMUNIDADE QUILOMBOLA

PROCESSOS DE CONCESSÕES MINERAIS

IMÓVEIS LANÇADOS NA BASE DO SIGEF

PRETENSÕES DE APROPRIAÇÃO NA BASE DO CAR

TERRA INDÍGENA ANDIRÁ-MARAU

PARQUE NACIONAL DA AMAZÔNIA

MAPA 4  |  DETALHE DO VALE DO MAMURU: PRETENSÕES  
DE APROPRIAÇÃO PRIVADA NA BASE DO CAR EM TERRITÓRIO  
DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL SATERÉ-MAWÉ

fonte: Mauricio Torres (2021).
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“DEVOLVAM A TI APYTEREWA PARA O POVO PARAKANÃ,  

MAS DEVOLVAM RÁPIDO”

Outro caso que demonstra de forma bastante emblemática a conver-
gência entre grilagem, desmatamento, invasão de territórios indígenas, 
paralisação da política de reforma agrária e repercussões dos discursos 
de Bolsonaro é o da TI Apyterewa (Fonte: Centro de Trabalho Indigenista 
(2021).). Situada no sudeste do Pará, trata-se de um dos territórios tradi-
cionais do povo Parakanã. Embora a TI tenha passado por todos as etapas 
do processo demarcatório, estima-se que os indígenas detenham a posse 
efetiva de apenas 20% de seus 773 mil hectares (FUNAI..., 2016). O número 
de hectares demarcados, ademais, já é resultante de uma primeira e subs-
tantiva redução, como veremos adiante.

MAPA 5  |  TERRAS INDÍGENAS DA REGIÃO DO RIO XINGU

fonte: Centro de Trabalho Indigenista (2021).
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Historicamente, os Parakanã são tradicionais ocupantes da região 
de interflúvio dos rios Pacajá e Tocantins (FAUSTO, 2001). Uma cisão 
datada ainda do fim do século XIX resultou na emergência de dois grupos, 
referidos como ocidentais e orientais — a TI Apyterewa abriga indígenas 
pertencentes apenas ao primeiro grupo, ao passo que o outro território 
tradicional demarcado, a TI Parakanã, é habitada por indígenas Parakanã 
ocidentais e orientais.

Fausto (2001) resgata em detalhe as dinâmicas socioterritoriais que 
envolveram os Parakanã ao longo dos últimos séculos. Sobre o grupo 
conhecido como ocidental, que enfocaremos aqui com maior destaque, 
por sua ligação com a TI Apyterewa, o antropólogo registra que as décadas 
de 1950 e 1960 marcam o início do avanço da fronteira econômica em 
seu território, particularmente a extração de madeira ao longo do alto 
curso dos rios, que se conjuga a um intenso conflito interno, impulsio-
nando um movimento para o oeste. O longo processo de deslocamento, 
na direção do divisor de águas Xingu-Bacajá, levou mais de uma década 
e envolveu encontros conflituosos com indígenas dos povos Araweté, 
Assurini e Xikrin (FAUSTO, 2001, pp. 50-60).

No início de 1980, a exploração de madeira intensificava-se nessa 
região do Pará, com destaque para o mogno, que atingia altíssimos valores 
no mercado internacional. Na esteira da exploração madeireira, a pecu-
ária vinha ganhando espaço, e o garimpo também se fazia cada vez mais 
presente. Esse avanço prontificou o envio de uma frente pela Funai, que 
resultou no contato com o grupo dos Parakanã ocidentais, em janeiro 
de 1983. Parte do grupo foi transferida para a TI Parakanã, na região do 
Tocantins, enquanto o restante seguiu evitando aproximações com 
não indígenas, em particular com as fazendas que se multiplicavam. 
Em dezembro do mesmo ano, outra frente contata esses indígenas, que 
acabam transferidos para o baixo curso do igarapé Bom Jardim, afluente 
do Xingu, onde se forma o Posto Indígena Apyterewa-Parakanã.

Se a “pacificação” havia sido uma consequência da expansão da fronteira 
econômica, observa Fausto, ela acabou favorecendo o aprofundamento 
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desse processo, “pois a transferência do grupo de Namikwarawa [para a 
TI Parakanã, a oeste] e o deslocamento dos demais grupos para o baixo 
curso do Bom Jardim liberaram o divisor Xingu-Bacajá para o avanço da 
frente extrativista” (2001, p. 63).

O resultado foi a multiplicação de estradas clandestinas nas TIs 
Apyterewa, Trincheira-Bacajá e Araweté (FUNAI e CEDI, 1993, pp. 15-7, 
apud FAUSTO, 2001, p. 64). Boa parte dessas TIs vicinais derivava de 
uma via principal denominada Morada do Sol, aberta em 1986 e contro-
lada desde então pelas madeireiras Perachi e Maginco, duas grandes 
empresas que atuavam na região. A estrada, que se tornaria crucial para 
a explosão da presença não indígena no território tradicional, partia do 
município de Tucumã (PA) e cortava cerca de 200 quilômetros, mais da 
metade deles no interior das três referidas TIs.

Em 1988, tem início o processo demarcatório da TI Apyterewa, com 
a instituição do grupo de trabalho para a identificação e definição de 
limites. Um primeiro episódio emblemático do ciclo de crime e impuni-
dade sancionados pelo Estado se deu ainda nesse ano, quando da nego-
ciação entre a Funai e as madeireiras Maginco e Perachi sobre as milhares 
de toras de mogno extraídas da TI Apyterewa. Como frisa Fausto, em vez 
de instaurar um processo judicial contra as madeireiras, a Funai optou 
por negociar com as empresas uma indenização pela madeira derrubada 
dentro da TI, um acordo que “oficializou a venda ilegal, sem licitação, da 
madeira apreendida” (FAUSTO, 1999, p. 8).

Alguns anos depois, em 1992, a Portaria nº 267 do Ministério da Justiça 
(MJ) reconheceu como posse dos indígenas uma área de 980 mil hectares. 
É nesse momento que se observa um aumento significativo da ocupação da 
porção oeste da TI por não indígenas, em particular a partir da via Morada do 
Sol. Quando os responsáveis pelas madeireiras Perachi e Maginco deparam 
com as restrições à sua atividade na TI, ante o avanço do processo demar-
catório, sua estratégia de atuação foi, além de abrir fazendas e promover 
atividades agropecuárias na área, suspender o controle da estrada Morada 
do Sol, facilitando um importante afluxo de posseiros. 
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Nunca é demais frisar a complexidade desse processo, a que já aludimos 
neste artigo e é infelizmente semelhante ao de várias áreas indígenas, 
que envolve a migração espontânea de grupos camponeses sem-terra 
— nesse caso, muitos deles oriundos do crescente núcleo de Tucumã —, 
mas também o incentivo de grupos interessados em impedir a demar-
cação. Esse vetor se evidencia pelo dado, registrado por Fausto (1999, p. 
14), de que, em 1996, quase todos os posseiros dentro da área indígena 
afirmavam ter ingressado após 1990, e mais da metade dizia ter chegado 
após 1992, quando se publicou a Portaria nº 267. Em 1994, a situação ganha 
outra camada de complexidade quando o próprio Incra sinaliza a possi-
bilidade de assentar colonos em uma gleba incidente no interior da TI.

É importante salientar como é amplamente registrada a vigorosa 
resistência parakanã contra os primeiros invasores de seu território, 
principalmente garimpeiros e trabalhadores das madeireiras.24 Entre a 
década de 1980 e meados da de 1990, os indígenas lutaram para expulsar 
os invasores de suas terras, “partindo várias vezes por ano em expedi-
ções de vigilância” (FAUSTO, 1999, p. 11). É a partir de 1996, principal-
mente, que a coesão da resistência começa a ser minada pelos entraves 
ao avanço do processo demarcatório, agravados por outros aspectos da 
ação e da omissão do Estado, em suas diversas instâncias. Omissão dos 
órgãos federais em coibir as atividades predatórias no território tradi-
cional indígena, e ação no sentido mesmo de enfraquecer o processo 
demarcatório. A Funai negocia com as empresas que roubam madeira, 
por exemplo, enquanto os municípios de São Félix do Xingu e Tucumã, 
bem como o próprio governo do Pará, se articulam para respaldar os que 
contestam a TI, pleiteando sua redução.

24 Há registros da atividade garimpeira ilegal na TI Apyterewa desde a década de 1970, princi-
palmente nas cabeceiras do rio Bacajá e do igarapé Bom Jardim. Porém, após a homologação 
da TI, em 2007, tais atividades cessaram — ao menos até 2019, quando foram detectados dois 
garimpos ativos (HARARI, 2020).
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Após o Decreto nº 1.775/1996, que institui o “contraditório” no processo 
de demarcação de TIs, o então ministro da Justiça Nelson Jobim recep-
ciona as contestações referentes à TI Apyterewa — oriundas desde asso-
ciações de agricultores até o próprio governo do Pará, passando pela 
prefeitura de Tucumã e pela Perachi, dentre outros particulares (FAUSTO, 
2001, p. 64) — e determina a realização de estudos complementares, que 
confirmam a dimensão original do território. Contudo, pelo Despacho 
nº 17 de 7/4/1997, Jobim determina a alteração de limites do território 
parakanã, em uma redução que reputa como “insignificante”, mas que 
atinge mais de 130 mil hectares ou quase cerca de 15% do limite inicial 
para excluir uma “parcela litigiosa”. Trata-se de ajustes “ditados pelo 
interesse público”, diz no despacho. Em 2001, baixa-se a portaria decla-
ratória, que reduz a TI de 980 mil para 773 mil hectares;25 em 2007, a TI 
Apyterewa é homologada com a redução.26

Em 2009, o Parecer Técnico nº 21 da Coordenação-Geral do Patrimônio 
Indígena e Meio Ambiente da Funai (CGPIMA) coloca a regularização fundi-
ária da TI como condicionante do licenciamento ambiental da usina hidrelé-
trica (UHE) Belo Monte. Em 2011, com a Portaria nº 1.729, de 14 de dezembro, 
constitui-se um grupo técnico, denominado Operação Apyterewa, subor-
dinado diretamente à Funai, com a finalidade de promover as ações de 
monitoramento territorial e extrusão de não indígenas da TI. Uma ação 
de extrusão ocorreu no mesmo ano, com apoio do grupo técnico — desde 
então, a atuação da operação vem sendo prorrogada.

25 Tal portaria foi posteriormente anulada, substituída em 2004 pela portaria declaratória defi-
nitiva, que, contudo, manteve a redução.

26 No mesmo ano, é apresentado ao Congresso, pelo deputado Zequinha Marinho (PSC-PA), o 
Projeto de Decreto Legislativo (PDL) nº 393, para “susta[r] os efeitos do Decreto do Presidente 
da República, de 19 de abril de 2007, sem número, que homologa a demarcação administrativa 
da Terra Indígena Apyterewa, localizada no Município de São Félix do Xingu, no Estado do 
Pará”. O projeto, relatado por Lira Maia (DEM-PA), não foi adiante.



217

Em 2012, cerca de 370 famílias consideradas ocupantes de boa-fé que 
estavam no interior da TI Apyterewa foram reassentadas pelo Incra na 
fazenda Belauto. A área foi alvo, no ano seguinte, de uma decisão judicial 
que anulava a criação do PA, em favor de entregar a fazenda a supostos 
herdeiros. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reverteu a decisão, mas 
parte dessas famílias retornou à TI, onde está até hoje, aguardando nova 
área a ser designada pelo Incra. Mais de 180 ações judiciais questionam 
o processo de demarcação em diversas frentes.

Em 2016, é estabelecido um grupo de trabalho interministerial (GTI) 
para conduzir a extrusão, mesmo ano em que se cria uma vila de ocupação 
não indígena no interior da TI, a Vila Renascer. Pouco tempo depois, em 
2018, já no governo Temer, o MJ ignorou determinação do STF e para-
lisou a retirada de posseiros e ocupantes de má-fé, ou seja, aqueles que 
entraram na área conscientes de que se tratava de uma TI (MAISONNAVE 
e ALMEIDA, 2020).

Entre 2018 e 2019, explode o desmatamento na TI (ver Gráfico 1). Em 
2018, foram desmatados 1,8 mil hectares, 334% mais que no ano anterior; 
o número quadruplica em 2019, atingindo a marca de 8,6 mil hectares 
e perfazendo o segundo maior índice de desmatamento da Amazônia 
brasileira, atrás apenas da TI Ituna-Itatá, tratada anteriormente. Entre 
2019 e 2020, a marca de segunda TI mais desmatada permanece, com 
6,3 mil hectares.
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GRÁFICO 1  |  EVOLUÇÃO DA ÁREA TOTAL DESMATADA POR ANO  
NA TI APYTEREWA

fonte: Instituto Socioambiental (2021), a partir de dados do Inpe.

Note-se que, nesses dois anos, os quatro primeiros lugares do ranking 
do desmatamento são ocupados por TIs da região do Xingu — além das 
mencionadas, figuram as TIs Cachoeira Seca e Trincheira-Bacajá.27 Em 
comum a algumas delas, além da localização geográfica próxima, está o 
fato de o desmatamento ter se acelerado ainda mais após a suspensão de 
operações do Ibama (VALENTE, 2020). Em abril de 2020, foram exone-
rados o coordenador-geral de fiscalização ambiental em Brasília, Renê 
Luiz de Oliveira, e o coordenador de operação de fiscalização, Hugo 
Loss, após operação contra garimpos ilegais em TIs na região do Xingu, 
incluindo a Apyterewa.

Em 26 de maio de 2020, decisão do ministro do STF Gilmar Mendes 
abriu uma significativa brecha para invasores de territórios indígenas, 
quando autorizou que o município de São Félix do Xingu negociasse a 

27 Em 2019 e 2020, os Xikrin da TI Trincheira-Bacajá organizaram expedições para expulsar invasores 
de suas terras, sem, contudo, obter o resultado esperado (MAISONNAVE e ALMEIDA, 2020).
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redução da TI Apyterewa com a União. Mendes embasou sua decisão 
na narrativa de que “grande parte das ações relativas a conflitos entre 
agricultores e indígenas decorrem, muitas vezes, da ausência de prévio 
diálogo sobre a possibilidade de solução amigável” (BRASIL, MPF, 2020), 
motivo pelo qual intimava a União a se pronunciar a respeito da “tentativa 
de conciliação” proposta pelo município de São Félix do Xingu. Sobre o 
tema, Fausto e Büll (2020) enumeram e comentam as recentes ameaças 
ao território tradicional dos Parakanã, concluindo que, “com um simples 
despacho, o ministro Gilmar Mendes cria um novo problema e esconde 
a violência de sua decisão sob o manto da conciliação amigável”. Para os 
autores, Mendes “apaga a história em uma canetada” e o mais grave: abre 
um precedente nefasto para outras TIs já homologadas. 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou-se sobre 
a decisão de Mendes, defendendo num parecer que o MPF e os indígenas 
devem estar presentes em todas as etapas dessa negociação, o que não 
havia sido previsto pelo ministro do STF. Em outubro de 2020, o presi-
dente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, responde em ofício a 
Aras, reforçando a narrativa da “conciliação” e colocando o órgão indi-
genista à disposição nesse sentido: “Entendemos que a via conciliatória 
deve ser buscada, considerando que é interesse da Funai o deslinde da 
ação judicial, de forma que temos interesse em participar das tratativas 
conciliatórias” (PRAZERES, 2021).

A Associação Indígena Tato’a, que representa os Parakanã da TI 
Apyterewa, manifestou repúdio às pressões sobre lideranças parakanã, 
por parte do governo federal, para que apoiem a redução da TI. Na carta 
pública, relembra-se como o argumento da redução como caminho para 
conciliação foi empregado no passado, provando-se falacioso:

Não esquecemos nunca que o nosso território já foi reduzido 
no passado com essa mesma conversa de agora do Governo, 
que esse seria o caminho para trazer paz para o nosso povo. A 
terra foi reduzida, antes de sua homologação, e a questão da 
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invasão do nosso território não foi resolvida. Ao contrário, 
mais invasores entraram no nosso território e hoje a terra 
indígena Apyterewa está como uma das mais desmatadas do 
Brasil pela atuação de fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e 
colonos. Esse é o jeito do toria, sempre querem mais, destroem 
tudo e nunca pensam no futuro. (ASSOCIAÇÃO INDÍGENA 
TATO’A, 2020)

Além disso, o documento ressalta que a instância legítima de tomada 
de decisão no âmbito da TI é o Conselho Parakanã, e que 

Qualquer reunião feita com poucas lideranças — seja a reunião 
do último dia 18 de outubro com representantes do Ministério 
do Direitos Humanos [Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos] seja outras reuniões —, não tem qualquer 
validade e não representa a legítima manifestação do nosso 
povo. (Ibid.)

Por fim, concluem enfaticamente que não serão aceitas tentativas de 
conciliação, entendidas como forma de negociação de direitos, e urgem 
pela extrusão da TI Apyterewa. Surara Parakanã, uma das lideranças do 
povo indígena, reforça: “Devolvam a TI Apyterewa para o povo Parakanã. 
Mas que seja o mais rápido possível, porque, se vocês demorarem muito, 
vocês vão entregar uma terra vazia pra nós, e nós não queremos uma terra 
vazia” (CAFÉ DA MANHÃ, 2020).

Em pronunciamento na 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas (ONU), em 2019, o secretário executivo do Conselho 
Indigenista Missionário (Cimi), Cleber Buzatto, denunciou como a “retó-
rica integracionista de diversos membros do governo [Bolsonaro] serve 
de estímulo para preconceitos antigos e coloca as vidas dos povos indí-
genas em risco no Brasil”. Buzatto mencionou o desmatamento e carac-
terizou a TI Apyterewa como caso emblemático de risco de genocídio, ao 
lado da TI Arara, também no Pará, e das TIs Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau, 
em Rondônia (SECRETÁRIO..., 2019).
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Com efeito, os pronunciamentos de Bolsonaro, desde sua campanha 
eleitoral, em 2018, até a conclusão deste texto, momento em que se 
avançava para a segunda metade de seu mandato, eram extremamente 
consistentes no sentido de enfraquecer a proteção às TIs. Isso tem uma 
conexão direta com o que se passa em territórios como a TI Apyterewa ou 
sua vizinha, Trincheira-Bacajá. Edson, um agricultor que ocupou terras 
nessa última área, em entrevista à Folha de S.Paulo, sintetiza essa ligação: 
“Porque a esperança da gente é que o governo venha a cumprir aquilo 
que ele sempre vem falando na televisão. Mostrando que ia reduzir as 
terras dos índios, que ia pegar elas de volta e dividir pro pessoal” (CAFÉ 
DA MANHÃ, 2020).

DESAFETAÇÃO: O PERIGOSO PRECEDENTE DA TI BAÚ

As TIs estariam seguras do desmatamento, uma vez que são terras desti-
nadas e absolutamente vedadas à apropriação privada. Entretanto, em 
que pese sua inconstitucionalidade, a desafetação de TIs na Amazônia 
tem precedentes instaurados pelo menos desde 2003 (TORRES, DOBLAS 
e ALARCON, 2017), além de ter figurado em promessas de campanha de 
Bolsonaro (CIMI, 2019; SOARES, 2019).

Em 2003, uma onda de ameaças a indígenas e funcionários da Funai 
paralisou a demarcação física da TI Baú. A mobilização tinha como foco 
uma faixa da TI de onde os Mẽbêngôkre Mekrãgnoti tradicionalmente 
extraíam castanhas para autoconsumo e comercialização. A terra era 
também visada por não indígenas para extração de madeira, garimpo e 
apropriação privada para posterior implantação de fazendas de gado.

Em resposta à movimentação anti-indígena, o governo federal tomou 
uma providência espantosa: com o alegado objetivo de “pacificar” o 
conflito, determinou em 2003 a desafetação de 347 mil hectares da TI 
Baú (Portaria nº 1.487/2003), revogando a Portaria nº 645/1991, que havia 
declarado a TI com 1,85 milhão de hectares de extensão (Mapa ). Com isso, 
17,2% de uma área de comprovada ocupação indígena foram subtraídos 
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e se tornaram formalmente terras públicas sem destinação. Na prática, 
como se pôde constatar em curto prazo, tornaram-se terras disponíveis 
para a grilagem e a degradação ambiental.

Os efeitos da desafetação são desastrosos e envolvem índices de 
desmatamento assustadores. Estudo do Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (IMAZON) verificou que, após a redução da 
área, as taxas anuais de desmatamento na porção desafetada aumen-
taram 129% (MARTINS et al., 2014). Depois de 2008, como mostram o 
Gráfico 2 e o Mapa 6, a situação torna-se ainda mais dramática, com o 
desmatamento crescente, inclusive pela instalação de notórias grilagens 
(TORRES, DOBLAS e ALARCON, 2017). 

Entretanto, o pior resultado do processo talvez tenha sido a trans-
missão da mensagem de que, com ameaças e violências, tudo é possível, 
até reduzir TIs já delimitadas ou mesmo declaradas. E, ao que parece, 
a lição foi bem assimilada. A Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, 
bastante próxima à TI Baú, é hoje possivelmente a UC com maior pressão 
para desafetação (TORRES e BRANFORD, 2017c).

GRÁFICO 2  |  TAXA MÉDIA ANUAL DO DESMATAMENTO NAS ZONAS ANALISADAS 
ANTES E DEPOIS DA REDUÇÃO DA TI BAÚ, EM 2003

fonte: Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Prodesp/Inpe). Organização: Juan Doblas. Retirado de Torres, Doblas  
e Alarcon (2017).
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fontes: Sipam, 2004; Torres, 2012; Funai, 2012; INCRA, 2014; ICMBio, 2010.  
coord. geográficas: Datum Sirgas 2000. elaboração: Mauricio Torres, mar. 2015. 
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MAPA 7  |  PROGRESSÃO DE DESMATAMENTO NA PORÇÃO DESAFETADA  
DA TERRA INDÍGENA BAÚ

fonte: Torres, Doblas e Alarcon (2017).

fontes: Funai, 2012; Prodes/Inpe, 2014; 
Portaria Ministério da Justiça  
nº 1.487/2003.
coord. geográficas: Datum Sirgas 
2000.
elaboração: Mauricio Torres, mar. 2014.
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A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 9 DA FUNAI E OS SINAIS À GRILAGEM

Nas seções anteriores, já indicamos como as declarações anti-indígenas 
de Jair Bolsonaro produzem efeitos bastante concretos e nefastos aos 
direitos territoriais de povos indígenas. Saindo do plano do discurso, em 
22 de abril de 2020, o governo Bolsonaro implementou uma ação para 
impulsionar ainda mais as invasões em TIs, com a edição da IN nº 9/2020 
da Funai. A norma alterou o regime de emissão da chamada declaração 
de reconhecimento de limites. A finalidade dessa declaração era fornecer 
aos supostos proprietários de imóveis rurais a certificação de que não 
estavam sobrepostos a TIs. Caso o imóvel estivesse dentro do perímetro 
de uma TI, independentemente do estágio do processo de reconheci-
mento oficial dessas áreas, a certidão não era emitida. 

Após a IN, somente a homologação da TI por decreto do presidente da 
República, último estágio do processo demarcatório, passa a constituir 
impedimento para emissão da certidão. Entretanto, como deixa claro toda 
a legislação brasileira, uma TI é TI independentemente da homologação, 
procedimento meramente declaratório (MARÉS, 2003). Vulnerabiliza-se, 
assim, uma série de territórios que se encontram nas fases anteriores do 
processo — de acordo com dados da própria Funai, existem hoje 237 pro -
cessos de reconhecimento de TI pendentes de homologação.

A Indigenistas Associados — Associação de Servidores da Funai (INA) 
emitiu uma nota técnica sobre a IN nº 9, afirmando que “invasores de 
TI poderão solicitar documento à Funai e, munidos desse documento, 
requerer junto ao Incra, por meio de cadastro autodeclaratório, a legali-
zação dessas áreas invadidas”. Mais que isso, prossegue a nota, “ocupantes, 
posseiros e grileiros também poderão licenciar atividades econômicas 
como extração madeireira, inclusive em áreas interditadas em razão da 
ocupação de índios isolados” (INDIGENISTAS ASSOCIADOS, 2020).

O presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva, signa-
tário da nova norma, é conhecido por seu posicionamento anti-indí-
gena (SHALDERS, 2019). Em vídeo publicado no site da própria Funai, 
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Xavier declarou que a IN nº 9 “traz segurança jurídica, pacifica conflitos 
no campo”. Afirmou ainda que ela responde ao interesse indígena, pois 
atende à Constituição Federal (GARCIA e XAVIER, 2020). A assertiva, 
porém, não poderia ser mais falsa. A nova norma efetivamente cria inse-
gurança jurídica, inclusive para quem de fato se situa fora de TIs. A IN 
iguala áreas que respeitam os limites das TIs em processo de reconheci-
mento às que estão dentro dos territórios indígenas, pois ambas recebe-
riam a mesma declaração da Funai. Um comprador de terras, por exemplo, 
não terá como saber se um imóvel está ou não sobreposto a uma TI em 
processo de demarcação. 

A fragilização fundiária dos territórios indígenas ainda não homolo-
gados é resultado direto da IN nº 9, que motiva uma onda de invasões 
em TIs, como toda legislação que gera expectativa de reconhecimento 
de direito sobre áreas que deveriam ser destinadas a outros fins. 

A inconstitucionalidade da medida reuniu 49 procuradores da 
República de 23 estados do país em um mesmo ato, em abril de 2020. 
O MPF expediu uma recomendação à presidência da Funai para que a 
norma fosse imediatamente cancelada. Segundo o MPF, a IN nº 9 viola 
o artigo 231 da Constituição, pois não pode haver prioridade da proprie-
dade privada sobre uma TI, mesmo que ela não esteja homologada. Ao 
permitir que sejam declaradas como particulares as TIs, enfatizam os 
procuradores, a nova normativa da Funai aumenta “gravemente os riscos 
de conflitos fundiários e danos socioambientais” (BRASIL, MPF, 2020). 

Há outro fator que se soma à fragilização das áreas não homologadas: a 
política de não concluir os processos demarcatórios. O governo Bolsonaro 
não homologou nenhuma TI, mesmo tendo herdado dezenas de processos 
concluídos. O procurador Yuri Corrêa da Luz, falando ao jornal El País, 
explicou que estaria em curso uma tentativa de travar as demarcações por 
meio de pedidos de análises de estudos já realizados e da constante troca 
de funcionários e atribuições da Funai. Casos prestes a serem concluídos, 
como o da TI Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia, marcados por sérios 
conflitos fundiários, retrocederam. “O que a gente pode intuir é que se 
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trata de uma política estruturada e não algo ligado a possíveis irregula-
ridades em dois ou três processos”, diz Luz (JUCÁ, 2020).

Menos de um mês após a promulgação da IN, segundo a Agência 
Pública, 72 novas certificações de terras (supostamente) privadas foram 
emitidas no Sigef (FONSECA e OLIVEIRA, 2020). Somadas a outros 
42 imóveis registrados antes da IN nº 9, mas já nos marcos da gestão 
Bolsonaro, totalizam mais de 250 mil hectares certificados no interior 
de TIs durante este governo.

Entre o Programa Terra Legal e o CAR, as medidas debatidas restringi-
ram-se a terras públicas não destinadas. Esta seção mostrou, porém, que 
a facilidade criada para a grilagem torna viável o investimento político 
para a desafetação de TIs, de modo que possam ser apropriadas privada-
mente. Acrescentamos que algo semelhante se dá com as UCs, sendo o 
caso da Flona do Jamanxim ilustrativo desse processo. Ali, grileiros insta-
laram-se e desmataram a UC, protocolando seus pedidos de “regulari-
zação fundiária” e declarando CAR, certos de que a área será desafetada 
e de que serão titulados (TORRES e BRANFORD, 2017c). Outro exemplo 
recente é o da Flona do Jacundá, em Rondônia, alvo de uma grande invasão 
em 2021, que conta até com canal no YouTube com orientações a possí-
veis interessados. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Humberto Ferreira, 
um dos líderes da ocupação ilegal cujo objetivo seria “ocupar tudo, não 
deixar nenhum pedacinho”, sintetiza a lógica subjacente: “Então acre-
ditamos que essa é uma área que amanhã pode chegar pro povo. A hora 
em que a PF, o Ibama, o ICMBio não conseguirem mais tomar conta, 
porque tem muita gente lá, aí é hora que eles têm de liberar. É assim que 
funciona: quando eles virem que eles perderam” (MAISONNAVE, 2021). 

Na esteira da já mencionada recomendação do MPF, uma ação coor-
denada fez com que procuradorias da República de diversas jurisdições, 
em todo o país, impetrassem ações questionando a legalidade da IN nº 
9. A ilegalidade da IN é tamanha que os resultados foram exitosos em 
quase 100% dos casos.
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Neste texto, defendemos que, além de a grilagem ter implicação direta 
nas dinâmicas de desmatamento e de integridade de TIs, a flexibilização 
da legislação fundiária — a partir da qual se criam as brechas aprovei-
tadas por grileiros — tem efeito expressivo no processo, uma vez que, 
quanto maiores as facilidades para a apropriação da terra, mais se tornam 
viáveis, na equação econômica da grilagem, os empenhos para se apro-
priar da terra e as pressões para as desafetações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A defesa da regularização fundiária, nos termos como a apresentamos 
neste artigo, fundamenta-se no argumento de que, com uma malha fundi-
ária bem definida, a fiscalização do desmatamento e de outros ilícitos 
ambientais seria mais eficiente, uma vez que se saberia a quem respon-
sabilizar. Isso seria tão funcional quanto uma normativa que “regulari-
zasse” todos os carros roubados, alegando-se que, assim, poderíamos 
fazer controle de velocidade e multar os que excedem os limites. 

As políticas de regularização fundiária implementadas produzem 
novos ciclos de invasões de terras, novos desmatamentos e novas pres-
sões políticas por leis que anistiem e titulem as terras ilegalmente apro-
priadas. Cada flexibilização na legislação fundiária estimula mais invasões 
e desmatamentos.

O principal plano de disputa são as terras públicas não destinadas — 
basta observar por onde se expande o desmatamento. Entretanto, as faci-
lidades criadas para a grilagem acabam por impactar TIs. Os principais 
afetados são territórios indígenas não reconhecidos pelo Estado, como 
no caso do vale do rio Mamuru, apresentado aqui, mas a facilidade para se 
apropriar da terra é tamanha que se torna viável, na equação da grilagem, 
investir na pressão pela desafetação de TIs. Os casos da TI Baú, Ituna-
Itatá e Apyterewa deixam claro como as alterações da legislação fundiária 
vigente para as áreas não indígenas podem ter impactos diretos em TIs.
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Nesse cenário, o CAR surge como uma aposta de controle ambiental 
a partir da propriedade privada individual e, como demonstrado, acaba 
por oferecer, na Amazônia, mais um instrumento para a apropriação 
ilícita da terra. 
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“Desenvolvimento, para nós,  
não é destruir o nosso território”:  
o cerco ao Tapajós e a resistência 
do povo Munduruku
ROSAMARIA LOURES
DANIELA FERNANDES ALARCON 
MAURICIO TORRES
NATALIA RIBAS GUERRERO

INTRODUÇÃO

A questão das invasões das terras ameaça nos matar. As barra-
gens, hidrovia, ferrovia, portos, mineração, concessão florestal 
que estão previstas para nosso território, e ainda a invasão de 
madeireiros e garimpos, que está cada vez maior, que impacta 
a vida das mulheres, dos homens, dos anciãos, dos jovens e 
das crianças. Nós não queremos esse desenvolvimento que o 
pariwat [não indígena] quer nos impor. A vida na cidade não 
nos serve, não queremos água contaminada, alimento com 
agrotóxico, não queremos ter que trabalhar como escravo 
para comprar o nosso alimento. O desenvolvimento, para o 
Munduruku, é a água limpa, é a saúde dos nossos filhos, é a 
floresta viva e a liberdade de encontrar tudo que precisamos 
no nosso território. 

Com essas palavras, em novembro de 2019, durante o evento Amazônia 
Centro do Mundo, realizado em Altamira (PA), Kabaiwun Munduruku, 
também conhecida como Maria Leusa Cosme Kaba Munduruku, 
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contrapunha as definições de seu povo em torno da noção de desenvol-
vimento à perspectiva hegemônica, que está na raiz das graves violações 
de direitos que os Munduruku têm sofrido. 

Conforme a estimativa mais recente, os Munduruku compõem cerca 
de 14 mil pessoas, que vivem em ao menos 15 terras indígenas (TIs) em 
diferentes estágios de demarcação e em outros contextos nos estados do 
Pará, Mato Grosso e Amazonas, na região amazônica.1 Os Munduruku 
pertencem ao tronco linguístico Tupi e se autodenominam Wuy Jugu 
(“nós somos gente”, “nós somos pessoas”). A grande maioria da popu-
lação se concentra no curso superior do rio Tapajós, mais precisamente 
em sete TIs (Kayabi, Munduruku, Praia do Índio, Praia do Mangue, Sai 
Cinza, Sawre Muybu e Sawre Ba’pim), situadas às suas margens e junto 
a seus principais afluentes, os rios Jamanxim, Juruena e Teles Pires. 
Desde meados do século XIX, eles têm enfrentado atividades predató-
rias alavancadas por diferentes setores econômicos, frequentemente 
com ampla participação do Estado; a partir dos anos 1990 e, mais inten-
samente, nas décadas seguintes, o avanço sobre seu território se acelerou 
sobremaneira. Nesse quadro, tornaram-se conhecidos nacional e inter-
nacionalmente pelo vigor de sua resistência, que foi capaz de deter a 
implantação de barragens voltadas à produção hidrelétrica e à grande 
navegação fluvial, a despeito da profunda assimetria de forças. 

Destacada liderança de seu povo, entre 2015 e 2017, Kabaiwun foi 
coordenadora do Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ, fundado em 2012 
para fazer frente aos planos de barramento na bacia do Tapajós e a outros 
projetos de infraestrutura. Inscrito em um quadro de resistência profunda, 
o Movimento Ipereğ Ayũ constitui uma resposta contemporânea que tem 

1 Falamos em ao menos 15 TIs pois há múltiplas demarcações em curso, cujos desdobramentos 
podem alterar esse dado. No início dos estudos de identificação e delimitação do que hoje se 
reconhece como a TI Sawre Ba’pim, o grupo técnico responsável considerava estar diante de duas 
TIs, Juybu e Apompu; com o aprofundamento dos trabalhos, concluiu-se que se tratava de uma 
única. Quanto à estimativa de população, provém de levantamento próprio dos Munduruku.
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se revelado central para a mobilização munduruku.2 Em dezembro de 2015, 
Kabaiwun recebeu, pelo movimento, o Prêmio Equador, concedido pelas 
Nações Unidas (ONU), durante a Conferência das Nações Unidas sobre as 
Mudanças Climáticas (COP-21), em Paris (França), em reconhecimento à 
luta do povo Munduruku na defesa de seu território. No início de 2018, ela 
participou da criação da Associação das Mulheres Munduruku Wakoborũn, 
da qual é hoje coordenadora. Sua atuação na defesa dos direitos de seu povo 
suscitou ameaças de morte e ataques diversos.3 

imagem 1  |  “Mulheres em luta pela defesa da vida nas nossas terras” — esse foi  
o mote da I Assembleia Geral das Mulheres Munduruku, que aconteceu na aldeia 
Nova Trairão, Terra Indígena Munduruku, no Pará, em julho de 2019.  
fotografia: Rosamaria Loures.

2 Para um detalhamento das ações de resistência levadas a cabo pelos Munduruku do alto e médio 
Tapajós na última década, bem como para um histórico da criação do Movimento Ipereğ Ayũ e 
as bases cosmológicas que o constituem, ver Loures (2017).

3 Mais informações sobre a vida de Kabaiwun podem ser lidas em um texto de sua autoria, em 
que ela entrelaça sua trajetória à mobilização de seu povo (MUNDURUKU, 2021).
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Em 26 de maio de 2021, a casa de Kabaiwun foi parcialmente destruída, 
após ser incendiada propositalmente por garimpeiros, que arremeteram 
a tiros contra a aldeia Fazenda Tapajós, na TI Munduruku, que se estende 
por porções dos municípios de Itaituba e Jacareacanga (PA). Todos os 
pertences de Kabaiwun foram queimados ou roubados, e a casa de sua 
mãe, a cacica Isaura Muo, da mesma aldeia, foi totalmente queimada. 
Não muito depois, em 14 de junho, a aldeia Fazenda Tapajós sofreu novos 
ataques, em que se verificou o saqueio e a destruição de mobiliários de 
outras casas. Reses criadas pelas famílias foram roubadas ou mortas pelos 
invasores. Cerca de três meses antes, já se havia registrado um episódio 
que marcava a agudização do conflito, inflamado pela retórica de Jair 
Bolsonaro e outras autoridades públicas, em conjunção com as ações e 
omissões de seu governo. Em fins de março, a sede compartilhada pela 
Associação Wakoborũn, pelo Movimento Ipereğ Ayũ e por outras orga-
nizações munduruku na cidade de Jacareacanga foi destruída, também à 
luz do dia. “A gente culpa, por todo este conflito, que aumentou muito… É 
culpa do governo, principalmente. É culpa do governo atual, o Bolsonaro”, 
declarou Kabaiwun, no dia seguinte ao ataque a sua aldeia. “Eles podem 
até nos matar, mas os nossos filhos vão continuar resistindo contra todas 
as injustiças que estamos vivendo neste país”. 

Tais eventos, aos quais tornaremos, são expressões da disputa por 
porções do território ocupado pelos Munduruku e por outros povos indí-
genas, ribeirinhos e camponeses, situado em uma das mais vastas provín-
cias auríferas do planeta, onde se encontram também jazidas de alumínio, 
bauxita, cassiterita, cobre, diamante e fosfato. Eles evidenciam a atualização 
de diretrizes de desenvolvimento da Amazônia que remontam à ditadura 
militar, bem como a priorização por sucessivos governos, já no período de 
redemocratização, da produção, extração e circulação de commodities, em 
detrimento dos direitos dos povos indígenas, povos e comunidades tradi-
cionais, camponeses e outros segmentos, e dos direitos socioambientais 
em um plano mais geral. Essa problemática é ainda mais premente em um 
quadro de emergência climática, com a ocorrência cada vez mais frequente 
de eventos extremos, incluindo o surgimento de novas epidemias.
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Este artigo descreve e analisa o quadro contemporâneo de violações 
dos direitos territoriais dos Munduruku, focalizando principalmente os 
últimos dez anos, caracterizados pelo rápido avanço da fronteira capita-
lista sobre a região. Ao tempo que reconstituímos os ataques ao território 
e aos modos de vida dos Munduruku, damos ênfase, em diálogo estreito 
com formulações de Kabaiwun e manifestações públicas do movimento 
de resistência munduruku, à atuação política dos indígenas engajados 
na defesa de seus direitos, recuperando as principais estratégias engen-
dradas para a proteção do território e da coletividade, e atentando para 
suas perspectivas em torno dos processos em curso. 

Para tanto, mobilizamos dados etnográficos elaborados em diferentes 
circunstâncias de pesquisa e interlocução com o povo Munduruku, traba-
lhos acadêmicos e fontes heterogêneas, incluindo documentos produ-
zidos pelos próprios Munduruku, pela Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil (Apib), pelo Ministério Público Federal (MPF) e por entidades 
da sociedade civil, entre outros, assim como notícias e reportagens. 
Valemo-nos também, em boa medida, de dados e sínteses previamente 
publicados pelos autores (LOURES, 2017; ALARCON, GUERRERO e 
TORRES, 2016; TORRES, 2016), aqui reproduzidos, complementados e 
atualizados. Não é demais notar que, por se tratar de processos em curso, 
que se desdobram em muitas e intrincadas frentes, este texto não tem a 
pretensão de abarcá-los em sua totalidade, mas, antes, de apontar fenô-
menos que consideramos importantes e propor linhas de interpretação.

Na próxima seção, apresentaremos uma breve caracterização socio-
ambiental e histórica da bacia do Tapajós, com foco na porção paraense. 
Veremos que se trata de uma região de grande biodiversidade e alto ende-
mismo, com significativas lacunas de conhecimento biológico.4 Ao mesmo 
tempo, ficarão evidenciadas a diversidade social da bacia e a profundidade 

4 Aqui, referimo-nos, evidentemente, a conhecimentos acadêmicos, posto que a região é minu-
ciosamente manejada e profundamente conhecida pelos povos e comunidades que a habitam 
e que, há gerações, constituem sua própria ciência.
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de sua ocupação histórica — com foco nos povos indígenas, em parti-
cular nos Munduruku, e nas comunidades ribeirinhas, com origem no 
estabelecimento dos seringais, entre o final do século XIX e no início do 
XX. Mais uma vez, chamaremos atenção para vazios de conhecimento 
científico, notadamente no que diz respeito às pesquisas arqueológicas, 
que têm se concentrado no baixo curso do Tapajós. Observaremos ainda 
as principais dinâmicas econômicas que se desenvolveram na região de 
meados do século XIX em diante, passando pela exploração da borracha, 
pelo comércio de peles de animais, notadamente felinos, pelos primór-
dios do garimpo e pelas políticas impulsadas pela ditadura militar, com 
a abertura das rodovias Transamazônica (BR-230) e Cuiabá-Santarém 
(BR-163). Concluiremos com rápidas informações sobre a constituição 
de um mosaico de áreas protegidas e os efeitos deletérios das concessões 
de florestas públicas e da desafetação de unidades de conservação (UC), 
já na década de 2010, para viabilizar projetos de infraestrutura alinhados 
a setores como o agronegócio, a mineração e a construção civil. 

Os projetos desenvolvimentistas contemporâneos, que engolfaram a 
região a partir dos anos 2000, atualizando discursos e políticas oriundos 
da ditadura militar, serão o foco da terceira seção. Destacaremos, em espe-
cial, o planejamento de barragens, parte das quais compõe o chamado 
Complexo Hidrelétrico do Tapajós, e de uma hidrovia para escoamento de 
commodities agrícolas (principalmente soja, produzida no norte de Mato 
Grosso) e minerais. Como veremos, esses processos se ligam à inten-
sificação de uma gama de atividades predatórias, muitas vezes ilegais, 
com destaque para o desmatamento especulativo. Nos debruçaremos 
ainda sobre as ações levadas a cabo pelos Munduruku para fazer frente 
aos projetos de infraestrutura, que envolveram, entre outras iniciativas, 
a criação do Movimento Ipereğ Ayũ; ocupações do canteiro de obras da 
UHE Belo Monte (em Vitória do Xingu — PA, na bacia do Xingu); a auto-
demarcação da TI Sawre Muybu, situada nos municípios de Itaituba 
e Trairão (PA); e o estabelecimento de um protocolo de aplicação da 
consulta livre, prévia e informada (CLPI), determinada pela Convenção 
nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 
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O cenário sob o governo Bolsonaro será caracterizado na quarta e na 
quinta seções. Na primeira delas, consideraremos mais detidamente a 
intensificação do garimpo, do desmatamento e da grilagem. Além disso, 
chamaremos atenção para a deterioração da saúde dos Munduruku, dura-
mente impactados pela contaminação por mercúrio, pela pandemia de 
Covid-19 e pelo avanço da malária, todos associados à intensificação do 
garimpo. Na segunda, nos debruçaremos sobre o avanço de projetos de 
infraestrutura, em particular a ferrovia EF-170 (mais conhecida como 
Ferrogrão), ligando Sinop (MT) a Miritituba, no município de Itaituba, e 
as estações de transbordo de carga (ETCs) instaladas nesse distrito. Em 
ambas, apontaremos algumas estratégias adotadas pelos Munduruku, 
incluindo a difusão de comunicados e cartas abertas, a realização de atos 
públicos e a ida de lideranças a Brasília (DF); ações autônomas de moni-
toramento e fiscalização do território realizadas em 2021, que, como 
veremos, continuavam estratégia anterior, bastante visível nos anos 
de 2014 e 2018; e o resgate, em 2019, das Itiğ’a Wuyjuyū (urnas funerá-
rias munduruku) do Museu de História Natural de Alta Floresta (MT), 
levadas para lá após terem sido retiradas do território indígena no processo 
de construção da UHE Teles Pires (situada entre Paranaíta — MT e 
Jacareacanga, na bacia do Teles Pires). No percurso do texto, ficarão 
evidenciadas distintas concepções de desenvolvimento, a escala das 
violações dos direitos dos Munduruku, e sua capacidade de construir 
formas de resistência contextuais e efetivas.

Antes de avançar, uma breve nota. A distinção entre mineração e 
garimpo é sinuosa e, muitas vezes, os termos são usados indistintamente. 
Tecnicamente, até a extração de barro para artesanato pode ser conside-
rada mineração. Neste texto, operamos com outras balizas. Consideramos 
que os garimpos são empenhos de extração mineral, pequenos ou grandes, 
que ocorrem alheios à regulamentação estatal, ainda que possam contar 
com o incentivo de autoridades públicas e se favorecer de sua omissão. 
Com equipamentos que vão dos instrumentos artesanais às poderosas 
PCs (retroescavadeiras), sobre as quais falaremos mais, são pequenos 
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ou grandes grupos que prospectam e exploram determinada porção do 
território, sem qualquer tipo de licenciamento ou formalização. Por mine-
ração, entendemos o empenho de empresas formalmente instituídas, 
que exploram o subsolo em empreendimentos licenciados. É importante 
destacar, de pronto, que essa diferença não significa automaticamente 
que a mineração, por se inscrever no aparato administrativo e jurídico, 
seja menos impactante que o garimpo. Ocorre que os efeitos negativos 
do empreendimento empresarial vêm revestidos de um discurso de lega-
lidade e tendem a ser legitimados, acionando-se a noção de inevitabili-
dade, em prol do “progresso” e do “desenvolvimento”.

“NÓS SOMOS ESTE NOSSO TERRITÓRIO”: OS MUNDURUKU  

E A BACIA DO TAPAJÓS

Quando eu era pequena, a nossa Mundurukânia [...] tinha 
muitos peixes, frutas, buriti, açaí, caça, anta [...]. São seis rios 
que formam o Tapajós — rio das Tropas, Kaburuá, Mutum, 
Kadiriri, Kabitutu e Cururu. E no Tapajós, tem peixe, tracajá 
e muitos outros animais. Nós somos este nosso território, ele 
é a nossa mãe, nossa criadora.

É o que afirma Kabaiwun, referindo-se a marcos fundamentais da 
territorialidade de seu povo. 

Atualmente, como teve muita invasão dentro do território, 
dentro do rio das Tropas, Kaburuá, Mutum e Kabitutu, que são 
quatro rios invadidos pelos garimpeiros, que conseguiram se 
aliar com poucos parentes, que estão doentes dessa ganância 
dos pariwat… Então, hoje, temos só o rio Cururu e o rio Kadiriri, 
que estão livres. Acabaram com nossos lugares sagrados, os 
peixes e caças.
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imagem 2  |  Kabaiwun Munduruku, junto ao grupo das guerreiras Wakoborũn e às 
demais equipes de guerreiros, organiza a III Assembleia do Movimento Munduruku 
Ipereğ Ayũ, na aldeia Missão do Cururu, na Terra Indígena Munduruku, no Pará,  
em abril de 2014. fotografia: Maurício Torres.

Como ela deixa ver, os modos de vida dos Munduruku se entrelaçam 
a essas águas e, portanto, têm sido profundamente impactados pela 
destruição, em ritmo acelerado, da bacia. 

Estendendo-se pelos estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas, e 
conectando os biomas do Cerrado e da Amazônia, a bacia hidrográfica do 
Tapajós abriga os territórios de numerosos povos indígenas, ribeirinhos e 
camponeses. Ela constitui a quinta bacia de maior área do sistema amazô-
nico, percorrendo “extensos ecossistemas aquático-florestais, desde os 
altos relevos do cerrado mato-grossense até as baixas latitudes e altitudes 
das terras alagáveis (várzeas) da região de Santarém” (SCOLES, 2016, p. 
29). Seu principal curso d’água é o rio homônimo, assim chamado após 
a união entre o Teles Pires e o Juruena, na divisa entre os três estados. A 
montante da cachoeira de São Luiz do Tapajós, próxima à sede de Itaituba, 
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o Tapajós é encachoeirado, contrastando com o trecho inferior, onde 
o rio é largo e profundo, constituindo uma vasta planície aluvial, com 
margens arenosas. “Como ocorre com outros grandes afluentes do rio 
Amazonas, o Tapajós tem uma dinâmica fluvial marcante, com uma época 
de enchente e outra de vazante, dependentes do regime de precipitação 
estacional (período chuvoso e seco)” (SCOLES, 2016, p. 33).

Dominada pela floresta tropical úmida (ou floresta ombrófila), a bacia 
apresenta também, em sua porção mais ao sul, “ecossistemas de tran-
sição com áreas extra-amazônicas — são formações de savana (cerrado) e 
florestas estacionais” (SCOLES, 2016, p. 34). Já no curso inferior, encon-
tram-se matas de igapó, florestas inundadas por águas claras, caracteri-
zadas pelo alto endemismo das espécies vegetais. Como aponta Scoles, 
o conhecimento da biodiversidade na região do Tapajós é distribuído de 
forma marcadamente desigual. A região a montante de Itaituba, onde 
se concentram tanto os planos de construção de barramentos como as 
atividades minerárias, “é bastante desconhecida em termos biológicos” 
(Ibid., p. 35). Entretanto, prossegue o autor, há indícios de que a diversi-
dade biológica e as espécies endêmicas sejam “altíssimas na região mais 
meridional da bacia, por se tratar de uma área de transição entre biomas e 
por apresentar gradientes de altitude e latitude” (Ibid. id.). Nesse sentido, 
como vêm enfatizando os Munduruku, entidades de apoio e pesquisa-
dores, sequer é possível delinear com certa aproximação o escopo do 
que está sendo destruído.

Revisando a literatura arqueológica, Rocha e Honorato de Oliveira 
(2016) observam que as pesquisas no Tapajós têm se concentrado em seu 
curso inferior. Ao mesmo tempo, destacam, há “evidências que apontam 
para a riqueza e a singularidade do patrimônio arqueológico” nos trechos 
encachoeirados (ROCHA e HONORATO DE OLIVEIRA, 2016, p. 396). De 
acordo com eles, “o baixo número de sítios arqueológicos registrados na 
bacia do Tapajós não pode ser interpretado como baixa relevância patri-
monial, e sim como um vazio de informações” (Ibid., p. 406). A bacia é 
ocupada por grupos humanos há milhares de anos. Especificamente a 
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região visada para as barragens “é uma das mais promissoras para o estudo 
dos primeiros milênios de ocupação da Amazônia” (Ibid., p. 397). Ali, 
têm sido encontrados artefatos líticos — incluindo pontas de projéteis 
e outros instrumentos de pedra lascada — que não são tão frequentes na 
Amazônia e figuram “entre as ferramentas não perecíveis mais antigas 
feitas pelo homem no continente americano” (Ibid. id.).

No Tapajós, em seus afluentes e em áreas de interflúvio, encon-
tram-se também gravuras e pinturas rupestres de grande relevância 
para os Munduruku e outros povos. Pinturas encontradas em um 
paredão rochoso no Alto Tapajós são referidas pelos Munduruku como 
a escrita de Muraycoko, “considerado ‘o pai da escrita’, que teria deixado 
sua história para as gerações do povo Munduruku que o sucederiam” 
(ROCHA e HONORATO DE OLIVEIRA, 2016, p. 397). É possível que a 
arte rupestre identificada na bacia tenha sido produzida pelos primeiros 
grupos humanos a habitá-la, que “iniciaram processos de modificação 
do ambiente com o uso do fogo e geraram ‘ilhas de recursos’, feições 
fitogeográficas resultantes de restos vegetais e de sementes concen-
tradas em seus acampamentos e trilhas” (Ibid., p. 396). Embora mais 
estudos sejam necessários, os autores afirmam que “é razoável assumir 
que [essas ocupações] ocorreram entre o final do Pleistoceno e o início 
do Holoceno” (Ibid., p. 398).

Com o passar do tempo, a ocupação da região se tornaria mais densa, 
como indicam evidências arqueológicas encontradas por toda a bacia, 
incluindo os solos antrópicos conhecidos como terras pretas de índio, 
machados de pedra polida e vestígios cerâmicos. Entre outras áreas com 
identificação de terra preta, tem-se o sítio arqueológico de Sawre Muybu, 
na TI de mesmo nome (ROCHA e HONORATO DE OLIVEIRA, 2016, p. 
400). A constituição de aldeias munduruku em áreas de terra preta (ou 
katõ,5 como dizem os Munduruku) segue um padrão de ocupação iden-

5 Em Rocha e Honorato de Oliveira (2016, p. 406), a mesma noção aparece grafada katomb.
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tificado por diversos autores desde o século XIX (HARTT, 1885, apud 
ROCHA e HONORATO DE OLIVEIRA, 2016, p. 406).6 Como indicam 
os arqueólogos, “as paisagens humanizadas da bacia do Tapajós repre-
sentam camadas de ocupação e memória” (ROCHA e HONORATO DE 
OLIVEIRA, 2016, p. 406). Vestígios cerâmicos localizados na aldeia Sawre 
Muybu sugerem que a preferência por locais com terra preta possivel-
mente já havia levado os Munduruku a escolher aquele local para viver 
no passado. Também remontam ao período de incremento populacional 
na região as urnas de cerâmica utilizadas para enterramentos, localizadas 
em distintos pontos da bacia, às quais retornaremos na quinta seção, ao 
discutir a recente ação munduruku para resgatar algumas delas. 

Ainda de acordo com Rocha e Honorato de Oliveira, “no século XVI 
havia grande diversidade linguística e cultural ao longo da bacia do rio 
Tapajós” (2016, p. 401). Tendo como centro Santarém (PA), no baixo 
curso do rio, constituiu-se uma vasta rede de trocas envolvendo os povos 
indígenas da bacia, que seria profundamente impactada pela invasão 
europeia, com o espalhamento de enfermidades e o desaparecimento 
de povos inteiros. 

No século XVII, Santarém se tornou o centro das operações 
jesuíticas na Amazônia. Outras missões seriam estabelecidas 
no baixo rio Tapajós e na região entre os rios Madeira e Tapajós 
(LEITE, 1943)7. Os descimentos efetuados pelos missionários 
levaram a novos processos de desterritorialização, selando 
o esvaziamento demográfico e o enfraquecimento político 
das sociedades ameríndias que viviam na região. (ROCHA e 
HONORATO DE OLIVEIRA, 2016, p. 402) 

6 HARTT, Carlos F. Contribuições para a ethnologia do valle do Amazonas. Archivos do Museu 
Nacional, Rio de Janeiro, v. 6, 1885, pp. 1-94.

7 LEITE, Serafim. História da Companhia de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943.
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Voltando o foco para o curso superior do Tapajós, a ocupação humana da 
área é documentada por viajantes desde ao menos o século XVIII. A primeira 
navegação completa do rio por não indígenas de que se tem registro se deu 
somente em 1742 (FONSECA, 1880/1881, p. 76; MENÉNDEZ, 1981/1982, p. 
297), de modo que não se pode afirmar, com base em relatos de viajantes, 
a configuração étnica do Alto Tapajós anterior a esse período. Ao vigário-
-geral da província do Rio Negro, José Monteiro Noronha, era atribuída a 
primeira menção aos Munduruku (HORTON, 1948, p. 272), citados como 
“Maturucu” e referidos às cercanias do rio Maués, afluente do Madeira 
(NORONHA, 2006 [1768], p. 37). No entanto, uma recente transcrição 
do relato intitulado Breve noticia do rio Topajôs, sobre a navegação de 1742, 
recém-mencionada, traz à tona referência aos “Manurucûs”, situando-os em 
ponto indeterminado no trecho encachoeirado do rio, portanto a montante 
de onde hoje é a sede de Itaituba (ROCHA, 2017). Com o início das expe-
dições naturalistas do século XIX, temos registro de povos que falavam 
línguas dos troncos Aruak, Jê, Tupi e Karib, demonstrando alto grau de 
diversidade linguística e cultural na região. Portanto, quando Galvão (1960) 
definiu a região entre os rios Tapajós e Madeira como uma “área cultural 
Tupi”, referiu-se a um quadro do século XX.

A partir da década de 1770, os Munduruku iniciaram seu processo 
de expansão territorial em direção ao baixo Tapajós. Um século depois, 
relatos como o de João Barbosa Rodrigues (1875), elaborado em 1872, 
e os de frei Pelino de Castrovalvas (2000), registrados de 1871 a 1883, 
descrevem as margens do Tapajós como ocupadas por diversos povos 
indígenas, porém registram a presença contínua somente dos Munduruku 
e dos Maués. Segundo esses autores, as demais etnias estariam extintas, 
haveriam se deslocado ou, quando muito, estariam apenas de passagem 
pela região. Em meio aos indígenas, já naquele tempo, também notavam 
a presença de seringueiros. Na extração da borracha, que ensaiava na 
segunda metade do século XIX a grande e efêmera explosão que logo viria, 
também percebiam o envolvimento de indígenas. A frequência dos encon-
tros entre naturalistas e embarcações de comerciantes no Alto Tapajós 
indica uma rede consolidada já em meados do século XIX.
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Perto do final do século XIX, o mercado da borracha explodia, enfren-
tando como fator limitante a escassez de mão de obra e a resistência indígena 
em defesa de seus territórios e de sua liberdade. A alternativa encontrada 
foi um programa de migração de nordestinos para áreas de seringais, finan-
ciado pelas casas aviadoras de Belém (PA) e Manaus (AM). Como aponta 
Ianni (1979, p. 46), muitos nordestinos, principalmente cearenses, compu-
seram a mão de obra dos seringais. No Pará e no Amazonas, em apenas 
28 anos (1872-1900), a população foi de 329 mil para 695 mil habitantes 
(FURTADO, 2000, p. 137). No Alto Tapajós, o movimento migratório parece 
ter se prolongado pelo menos até o final da primeira década do século XX. 
Houve ainda, durante a Segunda Guerra Mundial, outro momento de inten-
sificação migratória para a extração de borracha na Amazônia e, novamente, 
o Nordeste foi a principal origem dos trabalhadores. Mas, mesmo antes 
do século XX, a presença de seringueiros já era expressiva, como testemu-
nharam, em 1895, Henri e Octavie Coudreau (1977 [1897], p. 29). Assim se 
deslocaram para as margens do Tapajós muitos dos ascendentes das famí-
lias de beiradeiros que lá ainda vivem.

Na verdade, esse enredo responde mais pela chegada dos ascendentes 
homens. A ausência de mulheres entre os migrantes levou à dissemi-
nação de um modelo de união entre homens não indígenas e mulheres 
indígenas (GALVÃO, 1966). Note-se que a contribuição da mulher indí-
gena para a formação dos grupos familiares esteve longe de se limitar à 
assimilação. Capturadas e vendidas ou, então, tomadas como esposas, 
foram alvo de graves violações, porém resumi-las ao papel de vítimas 
seria submetê-las a nova violência (WOLFF, 1998). A presença dessas 
mulheres na constituição dos grupos familiares nas zonas ribeirinhas do 
Tapajós e de outros rios é peça vital para o entendimento das formas de 
ocupação e de atualização dos modos de vida naquele espaço. A ocupação 
ribeirinha que se seguiu no Alto Tapajós é herdeira direta de tecnologias 
indígenas, fato que se percebe nos saberes associados à caça, à pesca, ao 
manejo dos roçados, às coletas e em inúmeras outras formas de relação 
com o rio e com a floresta (TORRES, 2008; 2011).
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Ainda no que diz respeito à gênese da ocupação da terra no Alto Tapajós, 
há que se ressaltar a situação fundiária dos seringais. Tratava-se frequen-
temente de terras devolutas, apropriadas por seringalistas (ou “patrões”, 
como eram habitualmente chamados), comumente chanceladas por um 
título fundiário subsequente à ocupação, com uso de violência e explo-
radas a partir da coerção do trabalho dos seringueiros. A principal forma 
de controle dos patrões sobre a escassa mão de obra operava via meca-
nismos de endividamento (WEINSTEIN, 1993). Ainda hoje, no beiradão 
do Tapajós, são muito vivas as lembranças do tempo do carrancismo, como 
vários se referem aos tempos da alta da borracha, quando, como forma 
de coerção, os patrões se valiam livremente do terror. 

Com o declínio do “tempo áureo” da economia da seringa, após 1912, 
os pilares comerciais e do sistema de escravização começaram a ruir. 
“Os ‘barões’ da borracha perderam o poder absoluto e as fortunas que 
possuíam. Escândalos internacionais atraíram a atenção do mundo para a 
escravização do seringueiro da Amazônia” (WAGLEY, 1977, p. 107, apud 
IANNI, 1979, p. 60).8 Paralelamente a esse enfraquecimento, outras formas 
começaram a se estruturar nos seringais sem os grandes patrões, em espe-
cial um segmento camponês específico (IANNI, 1979; MARTINS, 1997). 
Ainda hoje, nas comunidades do Alto Tapajós, ouvimos dos mais velhos 
relatos transmitidos por seus pais e avós sobre como muitos patrões 
simplesmente desapareceram de uma hora para a outra, ao passo que 
algumas famílias de pequenos seringalistas, em face da desarticulação do 
mercado da borracha, acabaram por se fundir social e economicamente 
aos seringueiros, aproximando-se de uma estrutura calcada em nuclea-
mentos familiares e na solidificação das relações vicinais. 

O processo de abandono dos seringais do Alto Tapajós pelos patrões 
culminou por volta dos anos 1950, alguns anos após os esforços inten-
sificados de produção durante a Segunda Guerra. Os seringueiros que 

8 WAGLEY, Charles. Uma comunidade amazônica. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1977.
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ficaram continuaram com a atividade extrativista, associando-a à agri-
cultura. O abandono do comércio do látex deu-se, mais que em razão da 
quebra do mercado internacional da borracha, pelo gradativo desinteresse 
pelo produto por parte de comerciantes locais. Entre os anos de 1960 e 
1970, o comércio cessou quase por completo no Alto Tapajós, por falta 
de compradores de seringa. Enquanto a borracha perdia preço e tinha 
compradores cada vez mais raros, a partir do início dos anos 1950, outro 
produto se valorizava: as peles de felinos e mustelídeos. Antigos serin-
gueiros se tornavam, então, gateiros, caçadores de onças, jaguatiricas e 
outras espécies cujas peles eram procuradas. 

Os gateiros tiveram um período de atividade relativamente curto, pois 
o comércio de peles de animais silvestres foi proibido já em 1967, pela Lei 
nº 5.197, que dispõe sobre a proteção à fauna. Entretanto, na região do 
Alto Tapajós, outra possibilidade econômica aflorava com todo ímpeto: 
o garimpo. Existe um consenso em torno dos primórdios da exploração 
de ouro na bacia do Tapajós: ela teria se originado com a descoberta 
das primeiras jazidas do mineral na foz do rio das Tropas (afluente da 
margem direita do Tapajós), em 1958, por Nilson Pinheiro, homem que 
se tornaria um mito na região. Desvelava-se, então, a província aurífera 
(ou mineral) do Tapajós, uma das mais ricas de todo o país. Da década de 
1950 até hoje, o garimpo nunca cessou na região, assumindo diferentes 
configurações e intensidades ao longo do tempo.

Em parte da década de 1960, registra-se um período de transição no 
Tapajós, em que teriam coexistido as três principais atividades econô-
micas: extração de borracha, peles de gato e ouro. Os trabalhadores apre-
sentavam, contudo, uma clara tendência de se envolverem crescentemente 
com a última. Essa migração de atividade teria implicado uma correspon-
dente transposição por parte das firmas aviadoras do sistema de aviamento 
que predominava especialmente quanto à borracha, para o suprimento 
de alimentos, instrumentos de trabalho e utensílios domésticos, como 
ilustra o depoimento de Tibiriçá Santa Brígida, ex-prefeito de Itaituba, 
nomeado pelo ditador Humberto de Alencar Castelo Branco, em 1964: 
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Quando descobriam os garimpos, os primeiros garimpeiros 
foram seringueiros, eles foram abandonando os seringais 
e foram se localizando, ainda se descobria [descobriam] os 
garimpos. A maior parte dos seringueiros das firmas aviadoras 
foram [foi] passando pro garimpo e eles continuaram aviando 
como garimpeiros. (LIMA, 1994, p. 24)

Na década de 1970, o constructo ideológico do desenvolvimento 
expressava uma concepção bandeirante, que demandava um aparato 
político, policialesco e jurídico para se ordenar o território de modo 
a viabilizar, a grandes grupos econômicos, o acesso à terra. Quando o 
regime militar decidiu que a Amazônia seria “ocupada” como saída para 
a grave crise social das regiões Sul e Nordeste, Emílio Garrastazu Médici 
teria proclamado: “terra sem povo para um povo sem terra” (TORRES, 
2005; CUNHA, 2009). Ao que parece, o ditador e os tecnocratas de hoje 
convenientemente não consideram gente os indígenas, quilombolas, 
ribeirinhos, varzeiros e citadinos da região. Como no período colonial, a 
região é esvaziada pelo discurso, em um esforço para justificar o esbulho 
e o solapamento dos modos de vida desses grupos. Vale notar que o II 
Plano Nacional do Desenvolvimento (PND), de 1974, já previa os projetos 
hidrelétricos na bacia do Tapajós que tomariam corpo na década de 2010. 

Nesse contexto, ao timbre dos clarins da ditadura, vieram os faraô-
nicos projetos da BR-230 e da BR-163. A primeira, em seu trecho de Itaituba 
a Jacareacanga, cortava a porção oeste da bacia do Tapajós, enquanto a 
segunda, ao aproveitar o divisor de águas do interflúvio Xingu-Tapajós, 
riscava o limite leste da bacia. A abertura das estradas e os projetos estatais 
de colonização que vieram a reboque impactaram a região do Alto Tapajós, 
porém nada comparado ao que ocorreu, por exemplo, no trecho Altamira-
Itaituba da BR-230. Uma das causas para isso pode ser atribuída ao fato 
de, nas proximidades do Alto Tapajós, não ter sido programado nenhum 
projeto de colonização integrado (PIC), como aconteceu na porção da 
BR-163 entre Trairão e Santarém, e no referido trecho da Transamazônica, 
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entre Altamira e Itaituba. Pese-se ainda o fato de as duas estradas terem 
ficado interrompidas, com tráfego impossível, justamente nas porções 
que cortavam a bacia do Tapajós na sua parte mais alta, durante cerca de 
dez anos, entre as décadas de 1980 e 1990, o que por certo minimizou rela-
tivamente seu impacto no Alto Tapajós durante algum tempo.

Porém não se pense que os efeitos foram pequenos para as florestas, 
os povos indígenas e ribeirinhos do Alto Tapajós. Um dos mais percep-
tíveis foi o aquecimento do mercado de terras e, consequentemente, da 
grilagem.9 Não foram pequenas as lutas pela terra travadas por ribeiri-
nhos, que muitas vezes acabavam esbulhados. Sua resistência, porém, 
conduziu a vitórias sobre apropriações ilegais de terras públicas que se 
estendiam por centenas de milhares de hectares ou mesmo que passavam 
da casa do milhão de hectares, como a sofisticada e megalômana grilagem 
da empresa paranaense Indussolo (BRASIL, MPF, 2006). Alguns desses 
ribeirinhos, décadas depois, se tornariam aliados fundamentais dos 
Munduruku, como veremos.

No mesmo acento de completa desconsideração pela ocupação local, 
a década de 1970 trouxe também as primeiras UCs da Amazônia. Mais 
precisamente, em 1974, foram decretados o Parque Nacional (Parna) da 
Amazônia e a Floresta Nacional (Flona) do Tapajós. Sem prejuízo da rele-
vância ambiental do Parna, as ações de sua implementação — entenda-se, 
expulsão da população ribeirinha — deflagraram graves violações, que se 
prolongariam até meados da década de 1980 e das quais foram vítimas as 
coletividades que habitavam a área havia gerações. Comunidades inteiras 
foram removidas e poucas famílias foram indenizadas — em sua maioria, 
as indenizações tinham valores irrisórios.10

9 Na definição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), “genericamente, 
toda a ação ilegal que objetiva a transferência de terras públicas para o patrimônio de terceiros 
constitui uma grilagem ou grilo” (MDA, 199[?]).

10 Sobre as violações e arbitrariedades envolvidas no processo de expulsão das famílias beira-
deiras do interior do PARNA da Amazônia, ver Torres e Figueiredo (2005).
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Em 2004, com a intensa expansão do agronegócio em Mato Grosso 
e o anúncio do asfaltamento da BR-163, explodem o desmatamento e os 
conflitos agrários na região oeste do Pará. Em 12 de fevereiro de 2005, a 
missionária Dorothy Stang é assassinada. Nesse contexto de forte pressão 
política por respostas do governo em favor de pautas socioambientais, em 
18 de fevereiro do mesmo ano, são instituídas áreas sob limitação provi-
sória (Alaps), somando um total de 8,2 milhões de hectares. As Alaps 
resultaram, em 13 de fevereiro de 2006, na destinação de 6,8 milhões 
de hectares sob interdição como UCs federais de diversos usos, sendo 
4,9 milhões de hectares na categoria de uso sustentável e 1,9 milhão de 
hectares na categoria de proteção integral. A decretação do mosaico — 
no dia seguinte ao primeiro aniversário da morte de Dorothy — aumen-
tava em mais de 10% a área de UCs de toda a Amazônia e vinha no bojo de 
ações mitigatórias dos impactos previstos com o asfaltamento da BR-163.

A União declarava que a criação do mosaico de UCs tinha entre seus 
objetivos impedir o processo de ocupação desordenado e predatório, 
e permitir a preservação da floresta concomitantemente a sua explo-
ração em bases sustentáveis. Sem questionar a importância ambiental do 
mosaico, é bem claro que o governo pensou o uso de UCs como instru-
mento de regularização fundiária, função para a qual as UCs não foram 
concebidas. Passados 15 anos, percebemos como o mosaico de reservas 
surtiu efeito em alguns casos, mesmo que sua implementação não tenha 
ido além de ações cosméticas, com UCs de centenas de milhares de 
hectares contando apenas com um ou dois gestores do órgão ambiental. 
Porém, como era de se esperar, a criação das UCs não logrou o efeito de 
regularização fundiária esperado, continuando parte substantiva das 
áreas em mãos de grileiros e organizações criminosas ligadas à madeira.

Também a emissão, nas Flonas, de concessões de florestas públicas, 
com base na Lei nº 11.284/2006, conhecida como Lei de Gestão de Florestas 
Públicas (LGFP), vem se mostrando um grande vetor de esbulho de 
povos e comunidades tradicionais, embora a lei garanta tais ocupações 
(BRASIL, MPF, PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTARÉM, 2009; 
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TORRES, 2012; BRASIL, MPF, SEGUNDO OFÍCIO DA PROCURADORIA 
DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, 2013; TORRES, 
GUERRERO e DOBLAS, 2013; GUERRERO, TORRES e NEPOMUCENO, 
2020). Em especial, a pretensão do governo de licitar mais de 440 mil 
hectares na Flona do Crepori, incluindo áreas ocupadas por comunidades 
tradicionais e pelo povo Munduruku, exemplifica como o discurso ambiental 
também se acomoda bem aos interesses de grandes grupos econômicos. 

Em 2012, por impressionante que pareça, após o substantivo custo 
social que representou a criação do Parna da Amazônia, justamente a área 
da qual foram expulsos os ribeirinhos, às margens do Tapajós, foi desafe-
tada por meio da Medida Provisória (MP) nº 558/2012 (posteriormente 
convertida na Lei nº 12.678/2012), que alterou os limites de todas as UCs 
que, de alguma forma, obstaculizariam a implantação dos barramentos 
na bacia. Como apontou Fearnside (2016, p. 81), “o governo tem reali-
zado a desafetação de partes de diferentes UCs mesmo antes de as barra-
gens serem avaliadas e licenciadas”, em completa subversão do sentido 
de etapas como a avaliação de viabilidade dos empreendimentos (Ibid., 
p. 82). A seguir, observaremos mais de perto esses projetos de infraes-
trutura e seus efeitos para os Munduruku e outros moradores da bacia.

O CERCO DESENVOLVIMENTISTA

“Nossa luta é muito grande, mas cheia de ameaças — empreendimentos 
como barragem, ferrovia, hidrovia. Atualmente, a Mundurukânia está 
com esta grande ameaça”, explica Kabaiwun. Desde a década de 1970, 
os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e camponeses da 
bacia vivem sob o espectro da instalação de um complexo industrial no 
curso superior do Tapajós, em uma perspectiva que concebe o rio como 
fonte de recursos energéticos e rota de escoamento de commodities agrí-
colas e minerais. A retomada dos projetos faraônicos — de alguma forma, 
arrefecidos desde o final da ditadura militar — assumiu forma institu-
cional com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado 
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pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2007, assentado na combi-
nação de investimentos públicos e privados, e com intensa atuação do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Se 
tomarmos em conjunto os governos de Fernando Henrique Cardoso 
(FHC), Lula e Dilma Rousseff, veremos que os paradigmas de desenvol-
vimento impulsados nessas gestões (expressos nos programas Brasil em 
Ação e Avança Brasil, e no PAC)11 se pautaram, grosso modo, pela valori-
zação da ampliação da infraestrutura. 

Sob Dilma Rousseff, em um projeto de magnitude sem precedentes, 
o governo federal, junto a consórcios de empresas privadas nacionais e 
internacionais, apresentou o plano de instalar 43 UHEs na bacia do Tapajós 
(FEARNSIDE, 2016).12 Dez delas, consideradas prioritárias pelo Ministério 
de Minas e Energia (MME), tinham sua conclusão prevista até 2022, 
conforme o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2022, publi-
cado em 2013 (Brasil, MME, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 
2013). Ao mesmo tempo, previa-se a construção de numerosas barra-
gens com capacidade instalada inferior a 30 megawatts, classificadas pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), vinculada ao MME, como 
pequenas centrais hidrelétricas (PCHs).13 Em certas situações, esses 
empreendimentos em sua totalidade ou alguns deles têm sido referidos, 
em conjunto, como Complexo Hidrelétrico do Tapajós.

11 O Programa Brasil em Ação foi lançado pelo governo FHC em 1996, estendendo-se até 1999 
(BRASIL, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 1998). Já o Programa Avança Brasil esteve em 
vigor de 2000 a 2003, durante o segundo mandato de FHC. Para uma crítica a seus impactos 
na Amazônia, ver Fearnside e Laurance (2002).

12 Para as localizações das UHEs, ver International Rivers et al. (2016). Concluído em 2016, o 
mapa mostra a situação dos empreendimentos naquele momento, indicando quais estavam 
planejados, em construção e em operação.

13 Também para as PCHs, ver o mapa referido na nota anterior.
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MAPA 1  |  BARRAGENS CONSTRUÍDAS E PLANEJADAS NO ALTO TAPAJÓS,  
NO PARÁ, VENDO-SE AINDA A RODOVIA CUIABÁ-SANTARÉM (BR-163)

elaboração: Mauricio Torres.

fontes: FUNAI (2021); Agência Nacional de Águas (2014), IBGE (2020).
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Como veremos, a mobilização de indígenas e ribeirinhos obteve impor-
tantes vitórias em face do projeto, com destaque para a suspensão do licen-
ciamento ambiental da UHE São Luiz do Tapajós, em Itaituba. Outros 
empreendimentos, porém, foram adiante; alguns estão em operação. A 
construção de barragens e infraestrutura relacionada — por exemplo, 
linhas de transmissão de energia — vem sendo realizada por meio de 
parcerias envolvendo as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) 
e consórcios de empresas do Brasil e de países como China, França, 
Portugal e Espanha. Entre os objetivos dos barramentos, figura o abas-
tecimento do setor minerário com energia subsidiada para a exploração 
de reservas na região. 

Para que se tenha uma primeira ideia do alcance das violações dos 
direitos indígenas associadas ao projeto, apenas a UHE Chacorão, uma das 
obras priorizadas, inundaria cerca de 18,7 mil hectares da TI Munduruku 
(FEARNSIDE, 2016, p. 79). São Luiz do Tapajós e Jatobá, por sua vez, alaga-
riam parte da TI Sawre Muybu, com processo demarcatório iniciado em 
2007 e ainda não concluído, acarretando o deslocamento forçado de ao 
menos três aldeias. Entre outros efeitos deletérios, as UHEs Teles Pires e 
São Manoel (essa última, também situada entre Paranaíta e Jacareacanga), 
já implantadas, destruíram lugares sagrados dos Munduruku (Karobixexe 
e Dekoka’a). Em 2013, o consórcio construtor da primeira — formado por 
Odebrecht, Voith, Alston, PCE e Intertechne — dinamitou Karobixexe 
(conhecido como Sete Quedas), trecho encachoeirado do Teles Pires. 
“A gente tinha esse lugar sagrado e quando morria ia pra lá. Mas como o 
governo agora tá dinamitando tudo, mesmo indo pra ser espírito, a gente 
vai acabar. A gente vai morrer no espírito também”, explicou Krixi Biwün 
(Valmira Krixi Munduruku) (TORRES e BRANFORD, 2017a).14 Além 
disso, indicou ela, a destruição de Karobixexe inauguraria “um tempo de 
morte” para os Munduruku, com a multiplicação de óbitos acidentais.

14 Na reportagem, em vez de Karobixexe, lê-se Paribixexe; trata-se do mesmo lugar.
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Todo o processo de planejamento e licenciamento desses projetos 
tem transcorrido em franca violação dos direitos dos povos indígenas, 
povos e comunidades tradicionais e outros grupos. Para citar um exemplo, 
estudos de impacto ambiental foram realizados em território munduruku 
e ribeirinho sem autorização, por pesquisadores escoltados pela Força 
Nacional de Segurança Pública (FNSP). Valendo-se de instrumentos jurí-
dicos como a suspensão de segurança (SS), oriunda da ditadura militar, o 
Estado brasileiro operou para avançar com seus planos na contramão das 
disposições constitucionais e dos acordos e tratados internacionais de 
que é signatário. Os atropelos nos processos de licenciamento ambiental 
dos projetos estão fartamente documentados, conforme mostram traba-
lhos publicados em Alarcon, Millikan e Torres (2016) e outras produções. 
Em alguns casos, foram denunciados a instâncias supranacionais, como 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). É importante 
destacar também que o licenciamento de PCHs não envolve a elaboração 
de estudos de impacto ambiental e de relatório de impacto ambiental 
(EIA/Rima), de modo que seus efeitos deletérios, inclusive cumulativos 
e sinérgicos, via de regra, são invisibilizados.

Estreitamente relacionado aos projetos hidrelétricos, está o plano de 
construção de uma hidrovia ligando os rios Tapajós, Teles Pires e Juruena. 
Como explica Fearnside, “a construção de represas é necessária para a 
passagem de barcaças sobre cachoeiras nos rios” (2016, p. 79). A navega-
bilidade do trecho do Tapajós entre Itaituba e Cachoeira Rasteira (essa 
última, situada entre os municípios de Jacareacanga e Apiacás — MT) 
seria garantida pela construção de três UHEs com eclusas (São Luiz do 
Tapajós, Jatobá e Chacorão) e por “medidas adicionais” nos trechos não 
inundados pelos reservatórios, como derrocamento, dragagem, regula-
rização do rio e sinalização (BRASIL, MT e ARCADIS LOGOS, 2013, p. 
93). Ainda segundo o plano, para que a hidrovia chegasse a Sinop, seriam 
necessárias mais três eclusas, em Cachoeira Rasteira, São Manoel e Teles 
Pires (Ibid., p. 94).
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Combinada à pavimentação da BR-163 (concluída em 2019), à construção 
da Ferrogrão e à instalação de uma série de ETCs,15 a hidrovia consolidaria 
a “saída pelo norte”, isto é, a constituição de rotas de exportação para o 
escoamento da produção de soja de Mato Grosso e outros produtos não 
mais via Sudeste e Sul (pelos portos de Santos — SP e Paranaguá — PR), 
reduzindo-se custos logísticos. Em função de sua localização geográfica, 
o rio Tapajós e seus afluentes são vistos por setores do agronegócio como 
uma rota ideal, conectando centros de produção de grãos no Brasil central 
a terminais graneleiros de transbordo em Itaituba e Santarém.

A utilização do Tapajós para a exportação de grãos é um desejo antigo 
do agronegócio. Em 1999, o então senador Blairo Maggi — que seria 
ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) no governo 
Michel Temer — apresentou um projeto de decreto legislativo (PDS nº 
122/1999) com o intuito de “autorizar o aproveitamento dos recursos 
hídricos dos rios Juruena, Teles Pires e Tapajós, exclusivamente para 
fins de transporte fluvial”, inclusive em trechos situados no interior ou 
nas imediações de TIs. Segundo a justificativa do projeto, o aproveita-
mento de rios para a navegação seria uma “imperiosa necessidade”. Em 
2011, o PDS nº 122/1999 foi arquivado. Porém, não muito depois, a “saída 
pelo Norte” ganharia novo impulso, com ações governamentais de estru-
turação logística voltadas ao agronegócio. 

Os defensores da hidrovia argumentam que é um despautério 
desperdiçar o “potencial pouco explorado” dos “63 mil quilôme-
tros de rios” que cortam o Brasil (BORGES, 2012). “É uma dádiva 
divina ter rios cortando a produção de grãos do Estado. Só ([o] 
rio) Mississipi (EUA) e seus afluentes transportam mais de 600 

15 Por meio da Resolução Normativa nº 20, de 15 de maio de 2018, a Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq), à época vinculada ao Ministério dos Transportes (MT), define ETC como 
“instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora da área do porto organi-
zado e utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em embarcações 
de navegação interior ou cabotagem”.
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milhões de toneladas/ano. O Brasil desperdiça essa vocação”, 
afirma Carlos Fávaro, presidente da Aprosoja [Associação dos 
Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso]. (Ibid.)

A tese da “dádiva divina” tem sido partilhada também por represen-
tantes do poder público. Em entrevista à NBR sobre o lançamento do 
Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), em 2013, Adalberto 
Tokarski, superintendente de Navegação Interior da Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários (Antaq), então vinculada ao agora extinto 
Ministério dos Transportes (MT), comparou os custos de implantação 
de hidrovias e ferrovias: “Na hidrovia, você já está com o rio lá, que deus 
nos deu para o Brasil, só precisa fazer uns melhoramentos”. Referindo-se 
a um conjunto de projetos de infraestrutura de transportes, entre os 
quais figura a hidrovia Teles Pires-Juruena-Tapajós, o Plano Nacional de 
Logística e Transportes (PNLT) 2011 chega a afirmar que são “obviedades 
nacionais” (BRASIL, MT, SECRETARIA DE POLÍTICA NACIONAL DE 
TRANSPORTES, LOGIT e GISTRAN, 2012, p. 37).

Os projetos na bacia envolvem significativas intervenções, incluindo 
desmatamento, barramentos, construção de eclusas, destruição de corre-
deiras e transposição de rios, que alterariam de forma irreversível os 
ecossistemas de que dependem fundamentalmente diversas coletivi-
dades da região. Recuperando literatura sobre barragens em diferentes 
contextos em áreas tropicais, Fearnside atentou para a amplitude e gravi-
dade dos impactos socioambientais delas decorrentes, incluindo perda 
de biodiversidade terrestre e aquática, emissão de gases de efeito estufa, 
redução de estoques pesqueiros e de outros recursos que sustentam a 
população local, metilação do mercúrio, deslocamento forçado de popu-
lação, danos em TIs e UCs (FEARNSIDE, 2016, pp. 80-81, 82). Ao mesmo 
tempo, destacou: “projetos de construção de barragens nos trópicos 
como um todo têm seguido um padrão sistemático de violação de direitos 
humanos — têm ocorrido, inclusive, assassinatos, vitimando especial-
mente indígenas” (Ibid., p. 81). No Tapajós, não se pode desconectar 
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da resistência munduruku aos barramentos o assassinato de Adenilson 
Kirixi Munduruku, na aldeia Teles Pires (TI Kayabi, situada nos municí-
pios de Apiacás e Jacareacanga), em novembro de 2012. Ele foi executado 
com um disparo na nuca pelo delegado da Polícia Federal (PF) Antônio 
Carlos Moriel Sanchez, durante a Operação Eldorado.16

Além dos impactos mais diretamente conectados a cada projeto, há que 
se registrar um conjunto de consequências negativas que advém da articu-
lação entre eles, concorrendo para a intensificação de atividades econômicas 
frequentemente predatórias e ilegais. Para citar um exemplo, em setembro 
de 2013, o Valor Econômico noticiava que o governo do Pará havia acabado 
de adotar medidas para frear o desmatamento especulativo,17 “resultado 
das obras de infraestrutura e logística estaduais e federais no âmbito do 
PAC” (BARROS, 2013). “Além das hidrelétricas do rio Tapajós”, prossegue 
a matéria, “a especulação também está sendo motivada pela concessão de 
nove terminais fluviais em Itaituba, a nova promessa de escoamento dos 
grãos do Centro-Oeste para exportação” (Ibid.).

Não obstante esses ataques, os povos indígenas e comunidades 
beiradeiras do Tapajós têm resistido com igual intensidade na defesa 
do território. Nos discursos dos Munduruku sobre os processos de luta 
contemporâneos, é comum escutar menções a sua tradição como povo 
guerreiro, que cortava as cabeças de seus inimigos, enfatizando a conti-
nuidade de uma identidade combativa. As estratégias traçadas na guerra, 
ao mesmo tempo, têm se adaptado às lutas políticas e ameaças atuais. 
Em 2012, como indicamos, foi fundado o Movimento Ipereğ Ayũ. Ipereğ 

16 Para informações detalhadas sobre as circunstâncias do assassinato, ver Loures (2017) e Torres 
e Branford (2017b).

17 A expressão “desmatamento especulativo”, formulação do Instituto do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (IMAZON), remete ao desmatamento coligado com a grilagem de terras. Nesse 
caso, o grileiro desmata movido não pela intenção de implementar qualquer atividade produtiva 
na área, mas para tentar, por meio do desmatamento, consolidar a detenção de terras públicas, 
apropriar-se delas e auferir ganhos em sua venda, após elas terem sido ilegalmente desmatadas. 
Ver mais em Torres, Doblas e Alarcon (2017).
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Ayũ, da língua munduruku, pode ser traduzido como “o povo que sabe se 
defender” ou “que não é fácil de enganar”, “que não é fácil de pegar”. O 
movimento de resistência tomou por inspiração Karodaybi, o primeiro 
cortador de cabeças munduruku, que jamais perdeu uma guerra. 

Conformado em estreita relação com o mito de Karodaybi, que esco-
lheu cinco guerreiros para acompanhá-lo nas batalhas, o Movimento 
Ipereğ Ayũ está organizado em cinco grupos, chamados respectiva-
mente de Pusuru Kao, Pukarao Pik, Waremucu Pak Pak, Surup Surup e 
Wakoborũn. Wakoborũn, uma guerreira, nomeia o grupo formado por 
mulheres munduruku. Voltado principalmente ao enfrentamento de 
ameaças externas, a partir de afirmações de justiça e governo próprio, 
o Ipereğ Ayũ se baseia em princípios sociocosmológicos fundamentais 
para os Munduruku, que dão sustentação a estratégias de resistência face 
o Estado e outros agentes.

imagem 3  |  Mulheres munduruku reunidas no III Encontro das Mulheres Munduruku 
do alto Tapajós, na aldeia Patauazal, Terra Indígena Munduruku, no Pará, em julho de 
2018. fotografia: Rosamaria Loures.
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Como importante estratégia para fazer frente aos projetos de barra-
mento, o Movimento Ipereğ Ayũ entendeu que conseguiria maior reper-
cussão política se ocupasse o canteiro de obras da UHE Belo Monte. Parada 
a maior obra de engenharia do PAC em andamento, o governo certamente 
não poderia ignorá-los. Em maio e junho de 2013, em analogia com suas 
expedições ancestrais, os Munduruku percorreram mais de 900 quilôme-
tros de distância até o rio Xingu, realizando duas ocupações no canteiro 
de obras, respectivamente de 2 a 9 de maio e de 27 de maio a 4 de junho. 
A entrada para ocupação dos canteiros foi pacífica e contou com cerca de 
170 pessoas dos povos Munduruku, Yudjá/Juruna, Mebêngôkre/Kayapó, 
Xipaya, Kuruaya e Arara, além de pescadores e ribeirinhos da região. 
Juntou-se também ao grupo Chico Caititu, importante liderança do 
Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Montanha e Mangabal, 
sobre o qual falaremos a seguir; iniciava-se ali uma importante aliança 
de luta. Durante a segunda ocupação, os Munduruku convocaram e rece-
beram apoio de duas destacadas lideranças: o cacique Babau (Rosivaldo 
Ferreira da Silva), que se deslocou da TI Tupinambá de Olivença, no sul 
da Bahia, e Sônia Guajajara, então representante da Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), hoje parte da 
coordenação executiva da Apib. 
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imagem 4  |  Guerreiros e guerreiras munduruku na ocupação da usina hidrelétrica 
Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. Permanecendo dois meses na cidade de Altamira, 
por duas vezes o grupo ocupou a usina para reivindicar o fim das violações de direitos 
que estavam sofrendo no Tapajós.  
fotografia: Arquivo Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ.

imagem 5  |  Durante a ocupação do canteiro da usina hidrelétrica Belo Monte,  
os indígenas circulavam por toda a obra para verificar se ela estava completamente 
parada. Assim, acabaram por conhecer boa parte da construção.  
fotografia: Arquivo Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ.
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imagem 6  |  O cacique Babau (Rosivaldo Ferreira da Silva), liderança do povo 
Tupinambá, do sul da Bahia, acompanha os Munduruku na segunda ocupação do 
canteiro de obra da usina hidrelétrica Belo Monte, em maio de 2013, e compartilha sua 
vasta experiência de resistência na aldeia Serra do Padeiro. fotografia: Ruy Sposati.

No decorrer das duas ocupações, manteve-se a mesma pauta, clara e 
anunciada por cartas e pronunciamentos. Por meio dela, os Munduruku 
enfatizavam que não estavam lá para negociar com os construtores de 
Belo Monte e, menos ainda, para apresentar uma lista de pedidos a serem 
atendidos, conforme destacaram em uma carta pública divulgada em 3 
de maio de 2013: 

Nós estamos aqui para dialogar com o governo. Para protestar 
contra a construção de grandes projetos que impactam defi-
nitivamente nossas vidas. […] Por fim, e mais importante, 
ocupamos o canteiro para exigir que seja realizada a consulta 
prévia sobre a construção de empreendimentos em nossas 
terras, rios e florestas. (OCUPAÇÃO DE BELO MONTE, 2013)
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No ano seguinte às ocupações do canteiro, os Munduruku deram início 
a uma ação de defesa territorial de grande envergadura. Como vimos, os 
empreendimentos levaram à desafetação de UCs. Ao mesmo tempo, têm 
sido entraves ao reconhecimento dos direitos territoriais de indígenas 
e ribeirinhos. A TI Sawre Muybu deixou de ser declarada e uma reserva 
extrativista (RESEX), de ser criada, por colidirem com os interesses dos 
defensores das barragens. Os beiradeiros que vivem no local onde se esta-
beleceria a RESEX acabaram atendidos, em setembro de 2013, pela criação 
do PAE Montanha e Mangabal (no município de Itaituba), modalidade 
diferenciada de assentamento de reforma agrária. Nas aldeias munduruku 
em TIs não declaradas, a violação persiste. 

É o caso da TI Sawre Muybu (chamada pelos Munduruku de Daje 
Kapap Eipi). Apesar de seu Relatório Circunstanciado de Identificação e 
Delimitação (RCID) ter sido finalizado em setembro de 2013 e entregue às 
instâncias competentes da Fundação Nacional do Índio (Funai), o órgão 
se recusava a publicá-lo no Diário Oficial da União (DOU). Em setembro 
de 2014, em reunião com lideranças munduruku, a presidenta interina 
da Funai, Maria Augusta Assirati, admitiu que isso se devia a pressões 
do próprio governo federal, comprometido com a viabilização da UHE 
São Luiz do Tapajós. Em 1º de outubro, Assirati apresentou seu pedido 
de exoneração. Ainda naquele ano, em outubro, os Munduruku deram 
início à autodemarcação da TI.
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fontes: FUNAI (2021); INCRA (2014), IBGE (2020).
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imagem 7  |  Mulheres guerreiras munduruku participam de uma etapa da 
autodemarcação do território Daje Kapap Eipi (Terra Indígena Sawre Muybu), no Pará, 
em julho de 2019. fotografia: Arquivo Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ.

O processo — que ensejou diferentes etapas, a mais recente delas já 
sob o governo Bolsonaro, em 2019 — tem contado com a participação 
de lideranças de Montanha e Mangabal. Inversamente, os beiradeiros 
também realizaram a autodemarcação de seu território, com apoio dos 
Munduruku. Esses grupos, que há poucas gerações guerreavam, em disputa 
pelo território, construíram um forte vínculo na floresta, ao longo do rio 
Tapajós, em face de poderosos antagonistas. Em 29 de julho de 2019, os 
Munduruku relataram, em um comunicado: 

Como nossos antepassados sempre venciam as batalhas e 
nunca foram atingidos pelas flechas dos inimigos, nós também 
continuamos limpando os nossos picos, fiscalizando, formando 
grupos de vigilância e abrindo novas aldeias, como Karoebak[,] 
no Rio Jamanxim. Durante essa quinta etapa da nossa autode-
marcação e nossa retomada, nós encontramos novas aberturas 
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e vários ramais de madeireiros e palmiteiros dentro da nossa 
terra. Nós expulsamos dois grupos de madeireiros que inva-
diram o nosso território. (POVO MUNDURUKU, 2019b)

Participar da autodemarcação foi uma das deliberações da I Assembleia 
das Mulheres Munduruku, realizada em junho de 2019, como conta 
Kabaiwun: 

Foi decidido. Então viemos para a autodemarcação com esse 
objetivo de fazer a limpeza dos picos e manter o nosso terri-
tório seguro. […] aqui era um ponto onde o Ibama [Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis] tinha explodido várias vezes o equipamento deles 
[dos madeireiros], principalmente a balsa que transportava 
a madeira. Segundo o relato do cacique Juarez [Saw], foram 
três vezes que já vieram aqui. Três vezes o Ibama veio, fez a 
sua ação, explodiu as balsas. Só que eles [madeireiros] conti-
nuavam voltando para cá. […] Então a gente está aqui. […] 
E mostramos para eles que podemos fazer a fiscalização do 
nosso território.

Ainda em 2014, os Munduruku e os beiradeiros de Montanha e Mangabal 
elaboraram protocolos próprios de consulta. Como destaca Oliveira 
(2021), o protocolo munduruku foi importante por ter impedido que, no 
final de 2014, a UHE fosse leiloada. Ele evitou a realização de um arre-
medo de CLPI, nos moldes propostos pelo governo federal. Além disso, 
enfatiza Oliveira, o protocolo consolidou em um documento a sensibi-
lidade jurídica munduruku. No texto elaborado pelos Munduruku, lê-se: 

Nós, o povo Munduruku, queremos ouvir o que o governo tem 
para nos falar. Mas não queremos informação inventada. Para 
o povo Munduruku poder decidir, precisamos saber o que vai 
acontecer na realidade. E o governo precisa nos ouvir. […] O 
governo não pode nos consultar apenas quando já tiver tomado 
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uma decisão. A consulta deve ser antes de tudo. […] Nós espe-
ramos que o governo respeite a nossa decisão. Nós temos o 
poder de veto.18 (POVO MUNDURUKU, 2014)

Depois de anos de lutas travadas em âmbito político e jurídico, e por 
meio de ações diretas, em 2016, os Munduruku obtiveram duas impor-
tantes vitórias. Em 19 de abril, a Funai publicou no DOU o resumo do 
RCID da TI Sawre Muybu, com uma área de aproximadamente 178 mil 
hectares (BRASIL, MJ, FUNAI, 2016). Em agosto, na esteira do avanço no 
reconhecimento da TI, com o processo de licenciamento ambiental da 
UHE São Luiz do Tapajós já suspenso, o Ibama decidiu arquivá-lo, apon-
tando falhas no EIA, com destaque às pendências relacionadas ao estudo 
do componente indígena (ECI). Porém, como veremos agora, desde 2019 
o movimento de resistência munduruku vem deparando com novos desa-
fios, em função da reconfiguração das ameaças, sob o governo Bolsonaro.

“BOLSONARO DECLAROU GUERRA CONTRA NÓS”

Está sendo 24 horas, o transporte de óleo e máquinas pesadas 
dentro do território. E, dentro do nosso território, até tem os 
bares — que o pessoal cria nos portos de garimpo. Aqui no 
Tapajós, são 24 horas passando e transportando máquinas 
pesadas para dentro, balsa transportando PC, levando para 
o território. 

Assim Kabaiwun descreveu, em 2019, o avanço do garimpo no território 
munduruku. 

18 Os protocolos do povo Munduruku e dos beiradeiros de Montanha e Mangabal podem ser consul-
tados, respectivamente, em Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ et al. ([2014]) e Beiradeiros do 
Projeto Agroextrativista Montanha e Mangabal (2014).
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É um desrespeito muito grande do governo. Ele vem, junto com 
seus aliados, realizando audiência de mineração nos nossos 
municípios. Tentando legalizar a mineração em terras indí-
genas. Não aceitamos. […] Estamos em guerra, sim. Porque ele 
[Bolsonaro] declara que não vai demarcar terra. Ele declarou 
guerra, sim, contra nós.

O vertiginoso aumento das invasões garimpeiras nas TIs Munduruku, 
Sai Cinza (situada em Jacareacanga), Kayabi e Sawre Muybu registrado 
a partir de 2018 colocou em alerta o movimento de resistência, que tem 
recorrido a diversas estratégias para tentar frear esse avanço. Em artigo 
publicado já no contexto da pandemia de Covid-19, Luiz Eloy Terena, 
assessor jurídico da Apib, e Ana Maria Motta Ribeiro destacaram que os 
Munduruku estavam mobilizados para coibir o garimpo “e denunciam em 
uma série de comunicados o aumento paulatino da invasão e destruição 
causada no território” (AMADO e RIBEIRO, 2020). O texto enfatizava a 
gravidade da situação, apontando ainda a invasão e destruição, em 2019, 
de uma área nas cabeceiras do rio Kabitutu, onde os Munduruku indicam 
haver presença de povos indígenas isolados.

Desde a época de Nilson Pinheiro, os garimpos do Tapajós conhe-
ceram diferentes momentos, em termos de relações sociais, técnicas 
de trabalho e produção. Na década de 1980, predominavam as balsas de 
mergulho, que exploram o ouro de aluvião. As pequenas, com motores 
pouco potentes, que dragam o leito do rio com mangueiras de quatro 
polegadas, são conhecidas como quatinhas ou requeiras, sendo exploradas 
geralmente por famílias ribeirinhas e indígenas. Já a partir da década 
de 1990, difundiu-se o sistema de desmonte hidráulico, que utiliza dois 
motores. O primeiro bombeia água para um bico, pressurizando um jato 
d’água, destinado a erodir o barranco. O segundo draga o material que 
escorre misturado à água, levando-o à caixa forrada por carpete. O ouro, 
mais denso, fica preso ao carpete, enquanto a água e os demais materiais 
escorrem. Assim como as balsas, o sistema de desmonte hidráulico varia 
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muito em potência, indo dos pequenos maquinários, com mangueiras de 
quatro polegadas, até os mais potentes, que bombeiam jatos d’água com 
mangueiras de grande calibre.

As dragas escariantes, por sua vez, perfuram o leito dos rios e dragam o 
material mais profundo. Após o barramento do rio Madeira, com as UHEs 
de Santo Antônio e Jirau, em Porto Velho (RO), muitas dragas migraram 
para o Alto Tapajós.19 Mais recentemente, as PCs têm substituído o jato 
d’água no desmonte do barranco. Essa técnica tem grande poder de 
degradação, e o preço das máquinas comumente supera R$ 1 milhão. 
Paralelamente a essas formas de exploração, o garimpo manual, técnica 
milenar, continuou sendo praticado. Em carta de 18 de junho de 2021, o 
Movimento Ipereğ Ayũ denunciou a velocidade da destruição dos rios 
pelas PCs e os profundos impactos da atividade na vida dos Munduruku 
(MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ, 2021a).

Em nota de abril, a Procuradoria da República no Pará chamou atenção 
para desenvolvimentos recentes do garimpo no território munduruku: 

Em março foi identificada a chegada de maquinário pesado, 
grupo armado e helicóptero suspeito de escoltar os crimi-
nosos, que estão avançando em direção a bacias hidrográficas 
fundamentais para a garantia da vida indígena. (PARÁ, 2021)

Ainda que a situação tenha se agravado nos últimos três anos, a inten-
sificação do garimpo nas áreas indígenas, como a nota também salienta, 
remonta ao contexto das tentativas de implementação de projetos de 
infraestrutura na bacia do Tapajós, sobre os quais nos debruçamos na 
seção anterior e aos quais tornaremos adiante. “Apesar de o MPF já 
ter cobrado providências das autoridades inclusive por meio de ações 

19 A construção de Santo Antônio teve início em 2008 e foi concluída em 2017, quando a UHE 
entrou em operação plena; contudo, ela já estava em atividade desde 2012 (BRASIL, MME, 
ELETROBRAS FURNAS, [201?]). Quanto a Jirau, as obras começaram em 2010; as operações, 
em 2013; e a inauguração se deu em 2016 (ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL, S.A., [201?]). 
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judiciais, até agora não há combate contínuo à mineração ilegal no terri-
tório Munduruku, e a tensão na área só cresce”, lê-se na nota.

Ainda em janeiro de 2018, a Procuradoria da República em Itaituba 
ajuizou ação civil pública (ACP)20 contra o Ibama e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), exigindo que defla-
grassem fiscalizações periódicas no leito do rio das Tropas (como vimos, 
um dos formadores do Tapajós). Em junho de 2020, por meio da mesma 
procuradoria, o MPF impetrou nova ACP21, para obrigar a União e o Ibama 
a retomarem as ações de combate ao garimpo nas TIs Munduruku e Sai 
Cinza. Em setembro, ingressou com um agravo de instrumento na mesma 
ACP, em face da paralisação da operação Pajé Brabo 2. 

Iniciada pela PF em maio daquele ano, em conjunto com o Ibama, o 
ICMBio e as Forças Armadas, a operação foi interrompida após visita à 
região do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em agosto, e 
intervenção do Ministério da Defesa (MD). “As circunstâncias da inter-
rupção incluíram suspeitas de vazamento de informações sigilosas e 
transporte de garimpeiros em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB)” 
(BRASIL, 2021). Apesar das ações ajuizadas pelo MPF, até a conclusão deste 
texto, os órgãos competentes não haviam tomado providências efetivas. 

Vale notar que, em 11 de dezembro de 2020, a CIDH adotou a Resolução 
nº 94/2020, concedendo medida cautelar22 a favor dos Munduruku e de 
seu território, diante dos riscos causados pelo avanço da pandemia de 
Covid-19, sobre a qual falaremos mais à frente, e da presença de inva-
sores nas áreas munduruku (OEA, COMISSÃO INTERAMERICANA DE 
DIREITOS HUMANOS, 2020). Na resolução, lê-se: 

20 Cf. Brasil, Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Itaituba (2018).

21 Cf. Brasil, Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Itaituba (2020).

22 Vale notar que associações do povo Munduruku, especificamente Wakoborũn e Pariri, são peti-
cionárias das medidas cautelares junto à Apib e a outras organizações. 
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Da documentação apresentada depreende-se que o aumento 
alegado nas atividades exploratórias ilegais nas áreas habi-
tadas pelo povo Munduruku relaciona-se com a diminuição 
das atividades de fiscalização estatal ou com a sua insufici-
ência. (Ibid., p. 3)

As invasões de territórios indígenas por garimpeiros em diferentes 
pontos do país — as situações mais críticas se encontram na TI Yanomâmi, 
em Roraima, e no território munduruku — associam-se a tentativas de 
modificação legislativa que visam permitir a mineração em TIs. Se apro-
vado, o Projeto de Lei (PL) nº 191/2020, de iniciativa do governo federal e 
em tramitação desde fevereiro de 2020, autorizaria a mineração e a cons-
trução de UHEs em TIs, entre outras atividades de alto impacto, como a 
exploração de petróleo e gás natural.23 

Em nota, a Apib qualificou-o como um “projeto de morte que, a qual-
quer custo, [Bolsonaro] quer implantar nos territórios indígenas, com 
impactos irreversíveis, particularmente sobre povos indígenas isolados 
e de recente contato” (APIB, 2020). Em carta de 26 de abril de 2021, os 
caciques munduruku se manifestaram na mesma direção, rechaçando o 
PL (CACIQUES DO POVO MUNDURUKU, 2021). Os Munduruku, outros 
povos indígenas e entidades de apoio têm enfatizado que a mera propo-
sição de peças legislativas que desconstituem direitos já opera, na prática, 
para sua violação, por exemplo, ao estimular invasões. Isto é, elas acar-
retam graves efeitos socioambientais antes mesmo de serem aprovadas.

Em discurso proferido em Brasília em dezembro de 2019, antes do início 
da tramitação do PL nº 191/2020, Kabaiwun chamou atenção para a arti-
culação entre as dinâmicas locais e as movimentações que se estendem 
até o nível federal: 

23 À época da conclusão deste artigo, o PL nº 191/2020 estava na Câmara dos Deputados, aguar-
dando a criação de comissão temporária pela Mesa Diretora. Para a tramitação e o inteiro teor, 
ver Brasil, Câmara dos Deputados (2020).
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Hoje em dia, a gente está vendo as pessoas que estão inte-
ressadas no nosso território pedindo a legalização da mine-
ração em terra indígena. O governo dialoga sem nos consultar, 
marcando reuniões para discutir o que está na Constituição 
[Federal], para negociar o nosso território. Não aceitamos 
esse tipo de coisa, nem vamos aceitar nunca.

Após viajar três dias de ônibus, um grupo de 50 indígenas do povo 
Munduruku denunciava na capital federal o avanço do garimpo, as audi-
ências sobre mineração e as ameaças de morte que vinham recebendo. 
Eles estiveram diante de representantes de diversos órgãos, inclusive 
da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (6CCR) e partici-
param de uma coletiva de imprensa na Universidade de Brasília (UnB). 

Na ocasião, Kabaiwun colocou em foco os interesses minerários de 
grande escala que miram a bacia do Tapajós: “Tem os requerimentos de 
licenciamento de mineração no nosso território. Todo o nosso território 
tem: TI Kayabi, TI Sawre Muybu, TI Munduruku, TI Sai Cinza. A empresa 
Vale e pessoas físicas. Temos em nossa mão os requerimentos”. De acordo 
com dados de janeiro de 2021 do Sistema de Informações Geográficas da 
Mineração (Sigmine), há 102 processos minerários ativos registrados pela 
Agência Nacional de Mineração (ANM) que se sobrepõem à TI Sawré 
Muybu, 83 à TI Munduruku e 13 à TI Sai Cinza, totalizando 198 processos 
nas três TIs. Importa notar que a Vale, sozinha, possui sete requerimentos 
de pesquisa de ouro na TI Munduruku desde 1996. Por sua vez, a Anglo 
American Níquel Brasil possui 13 autorizações de pesquisa entre os 30 
processos da TI Sawre Muybu. 

Em 25 de março de 2021, na esteira de ações de monitoramento 
realizadas pelos Munduruku, nas quais nos deteremos adiante, o escri-
tório coletivo da Associação Wakoborũn, do Movimento Ipereğ Ayũ, 
da Associação Da’uk, da Associação Arikico e do Conselho Indígena 
Munduruku do Alto Tapajós (Cimat), em Jacareacanga, foi depredado 
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e teve seus documentos queimados, como adiantamos na introdução.24 
Em nota divulgada no mesmo dia, as cinco organizações apontaram os 
responsáveis pelo atentado: um “pequeno grupo de Munduruku favorável 
ao garimpo, junto com os demais bandidos pariwat invasores da nossa 
terra” (ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES MUNDURUKU WAKOBORŨN 
et al., 2021). E complementaram: “Eles já vinham anunciando que iam 
fazer isso e o poder público local e os demais órgãos competentes nada 
fizeram para manter a nossa segurança” (Ibid.). Em comunicado emitido 
no mês seguinte, o Movimento Ipereğ Ayũ completou: 

Nossa sede de associações foi destruída como forma de reta-
liação porque nossos guerreiros do Movimento Ipereğ Ayũ, não 
deixaram entrar Máquinas pesadas, pás retroescavadeiras, para 
nossos igarapés que ainda não foram poluídos, nos rios que ainda 
tem peixes. Muito já foi poluído, quase dez aldeias já sumiram. 
(MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ, 2021e)

Em nota conjunta difundida em 9 de abril, o Escritório Regional na 
América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos 
Humanos (Acnudh) e o Escritório Regional da Entidade das Nações Unidas 
para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres para Américas 
e Caribe (ONU Mulheres) assinalaram que as ações do Estado brasileiro 
não se revelavam “suficientes e eficazes” para evitar ataques dessa natu-
reza (ONU, 2021). Por isso, instavam as autoridades a adotarem medidas 
urgentes, inclusive visando a responsabilização dos envolvidos. 

Como vimos, em 26 de maio, a aldeia de Kabaiwun também foi atacada. 
No mesmo dia, um comunicado emergencial do povo Munduruku relatou 
que, naquela manhã, os garimpeiros e indígenas que atuam com eles, 
incentivados pela prefeitura municipal de Jacareacanga, tentaram atacar 

24 Para imagens da sede logo após o ataque, ver vídeo divulgado pela Associação Wakoborũn 
(ATAQUE, 2021). 
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os agentes da FNSP e da PF (MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ 
et al., [2021]). Em seguida, arremeteram contra as casas das lideranças; 
a presença do aparato estatal de segurança não os impediu. No dia 
seguinte, Kabaiwun reconstituiu os eventos; vale transcrever trechos um 
pouco mais extensos:

Eu estava dentro da minha casa, com a filha com febre, outra 
pequena e outro bebê de colo. […] Eles [os invasores] estavam 
procurando meu pai, com a arma na mão. Perguntaram por 
mim, e eu estava na parte de trás da casa. Todos estavam com 
dois litros de refrigerante cheios de combustível, tiraram as 
tampas e começaram a jogar. E eu disse: “Podem me queimar, 
eu não saio desta casa enquanto vocês não me queimarem”. 
Eu comecei a segurar a camisa dele, e eles abaixaram a cabeça 
e recuaram. […] Quando começaram a atirar, eu entrei no 
desespero, porque meus filhos começaram a chorar muito. 
E as minhas irmãs diziam que não era para fazer isso. E eles 
falaram: “A Polícia Federal está queimando as nossas máquinas 
[de garimpo]”. E minha irmã disse: “Vocês estão mentindo, 
vocês estão defendendo pariwat que estão nos explorando”.

No relato, Kabaiwun descreve a destruição dos pertences de sua mãe, 
que perdeu inclusive a colheita: “[…] minha mãe realmente não ficou com 
nada, queimou toda a documentação, todos os equipamentos, telefone 
rural, placa solar, geladeira. Ela ficou sem nada. Nem rede”. Conta, ainda, 
que foram efetuados disparos com munição de diferentes calibres, que 
seu genro teve uma arma apontada para o peito, e que, a certa altura, ela 
pensou que o pai havia sido morto a tiros ou queimado vivo. Kabaiwun 
só saiu da casa porque suas parentes intervieram: 

E minha irmã veio, porque viu que estava pegando fogo e eu 
não ia sair de casa. […] Aí, elas me tiraram na força, minha mãe, 
irmã e filha mais velha. E aí eu gritava, eu não sei mais como 
foi. E chamava pelo nome do Iba, meu filho falecido, pedia para 
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tirar as fotos dele [da casa]. E aí só lembro disso. Não conse-
guia mais… E aí vieram gritar no meu ouvido, que tinha que 
parar de denunciar, que eu era autora das denúncias. […] E 
depois eu me sentei, e me viram com meu celular. Eu já estava 
desmaiando. Não conseguia mais falar nada. E pegaram meu 
celular e dois notebooks com todas as informações dentro. Eu 
estava terminando de digitar algumas solicitações de demanda 
do cacique. Levaram minha bolsa de documentos. E come-
çaram a jogar combustível novamente. […] E quando o fogo 
estava alto, eles falaram: ‘Vamos embora’. Eram dez embarca-
ções, e os pariwat que estavam pilotando. […] A minha mãe só 
chora, nem consegue se confortar. Por conta de tantos ataques.

Veículos de circulação nacional, como a Folha de S.Paulo, noticiaram 
o ataque, qualificando-o como “uma represália a uma megaoperação 
coordenada pela Polícia Federal contra a mineração ilegal” iniciada 
na véspera, a Operação Mundurukânia, realizada por determinação do 
Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da Ação de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF) nº 709, sobre a qual falaremos mais à 
frente (MAISONNAVE e VALADARES, 2021).25 Em comunicado emitido 
dois dias depois, o Movimento Ipereğ Ayũ, foi enfático: 

Todo nosso povo Munduruku está indignado com o cance-
lamento da operação da Polícia Federal em nossa região. A 
operação não pode acabar agora, quando os garimpeiros estão 
atacando as lideranças. Não conseguimos entender como que 
a operação sai de nosso território neste momento de tanto 
perigo para nós. Estamos gritando por socorro! (MOVIMENTO 
MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ, 2021b)

25 Para mais detalhes sobre a operação e o ataque, ver também Valente (2021a, 2021b).
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Eles indicaram que os garimpos seguiam abertos e que outras lide-
ranças e diferentes aldeias, além da Fazenda Tapajós, também estavam 
ameaçadas. 

Não queremos mais esse tipo de operação ineficiente e que 
nos deixa ainda mais desprotegidos. Queremos a presença 
duradoura e efetiva do Estado, cumprindo o seu dever cons-
titucional de proteger as terras indígenas, o cumprimento das 
decisões judiciais e das recomendações do MPF para retirar 
o garimpo ilegal de nossas terras e proteger a vida do nosso 
povo. (Ibid.)

O garimpo na TI Munduruku e Sai Cinza tem contribuído significa-
tivamente para o aumento do desmatamento nas áreas, que se acelerou 
a partir de 2018, devido à maior frequência no uso de retroescavadeiras 
para extração ilegal de ouro. A garimpagem tem levado a TI Munduruku, 
que se estende por cerca de 2,3 milhões de hectares, a recordes de desma-
tamento. Em 2020, ela ocupou o quinto lugar entre as TIs do Brasil com 
maior desmatamento acumulado desde 2018, registrando a supressão de 
uma área de 45,45 quilômetros quadrados, isto é, 4.545 hectares (BRASIL, 
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS, 2020). Mais 
recentemente, o Instituto Socioambiental (ISA) apresentou dados de 
desmatamento da TI no período entre janeiro de 2019 e maio de 2021: 
foram devastados 2.264,8 hectares (ARAGÃO, 2021). Vale registrar que a 
BR-163 já era um caminho aberto ao desmatamento e a outras atividades 
ilegais, situação que só tem se agravado.

O aumento das invasões, do garimpo e do desmatamento está direta-
mente relacionado à deterioração da saúde entre os Munduruku. “Estamos 
morrendo envenenados pelo mercúrio e correndo risco de sermos assas-
sinados pelos garimpeiros”, denunciou o Movimento Ipereğ Ayũ em 
comunicado de 28 de maio de 2021 (Movimento Munduruku Ipereğ Ayũ, 
2021b). Uma nota técnica do Grupo de Trabalho em Saúde Indígena da 
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Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) do mesmo mês, apre-
sentada à Apib no âmbito da ADPF nº 709,26 destacou a gravidade da situ-
ação dos Yanomâmi e Munduruku. Recuperando estudos recentes, como 
Basta e Hacon (2020),27 o documento aponta para o grave cenário nutri-
cional e a alta exposição ao mercúrio na TI Sawré Muybu (ABRASCO, 
GRUPO DE TRABALHO EM SAÚDE INDÍGENA, 2021).

Em todos os participantes [da pesquisa coordenada por 
Basta e Hacon], incluindo crianças, adultos, idosos, homens 
e mulheres, sem exceção, foram detectados níveis de mercúrio 
nas amostras de cabelo. […] As amostras de peixes revelaram 
que todos os exemplares capturados, sem exceção, estavam 
contaminados pelo mercúrio, indicando a magnitude e a 
extensão do impacto da atividade garimpeira na região de 
estudo. (ABRASCO, 2021, pp. 16-17)

O trabalho verificou ainda que as doses de ingestão diária de mercúrio 
estimadas para a TI eram quatro a 18 vezes maiores que os limites estabe-
lecidos pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA), e 
de duas a nove vezes maiores que os da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 

Para além da exposição ao mercúrio, os Munduruku vêm sendo dura-
mente golpeados pelo espalhamento da Covid-19 e da malária, enfer-
midade com alta prevalência em áreas de garimpo (ABRASCO, 2021). 
Levantamento da Associação Wakoborũn registrou 31 óbitos confirmados 
decorrentes de Covid-19 entre os Munduruku até a primeira semana 

26 A ADPF foi protocolada no STF pela Apib e por cinco partidos políticos, em 29 de junho de 2020, 
demandando a adoção pelo governo federal de medidas efetivas de enfrentamento à pandemia 
de Covid-19 junto aos povos indígenas. Entre outras situações, a petição inicial chamava atenção 
para a invasão de territórios indígenas.

27 BASTA, Paulo Cesar; HACON, Sandra de Souza (coords.). Impacto do mercúrio em áreas prote-
gidas e povos da floresta na Amazônia Oriental: uma abordagem integrada saúde-ambiente: aspectos 
metodológicos e resultados preliminares. Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2020.
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de abril de 2021. Vários indígenas vitimados pela enfermidade tiveram 
atuação destacada na luta de seu povo. 

A morte destes anciãos vai muito além da tragédia local e 
familiar. Como destacado em uma carta das Associações 
Munduruku: “Também nos preocupamos com a perda da 
nossa história, guardada e transmitida por nossos velhos, 
sábios e pajés, para quem o vírus é mais perigoso.” Os anciãos 
dessas comunidades representam seus repositórios de conhe-
cimento sobre o território, a história do grupo, a fabricação 
de objetos e alimentos específicos, dentre outros. (ROCHA 
e LOURES, 2020)

Segundo dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério 
da Saúde (Sesai/MS), entre 2018 e 2020, a malária teve um aumento de 
quatro vezes nas aldeias munduruku. Os números, detalhados em rela-
tório inédito sobre o garimpo, são alarmantes: 

Os casos de malária nas TIs Munduruku do Alto e Médio 
Tapajós chegaram a 3.264 em 2020, mostrando um aumento 
significativo dos anos anteriores, 1.666 casos em 2019 e 645 
casos em 2018. […] Importa notar, ainda, que regiões que 
sofreram com o avanço do garimpo no último período, como 
o caso da TI Sai Cinza, tiveram um aumento vertiginoso de 
casos de malária (de 33 casos em 2018 para 890 casos em 2020 
na TI Sai Cinza). (COMITÊ NACIONAL EM DEFESA DOS 
TERRITÓRIOS FRENTE À MINERAÇÃO, no prelo)28 

Em carta de 5 de março de 2021, os Munduruku enfatizaram a conexão 
direta entre saúde e direitos territoriais: “Acreditamos que só conseguimos 
estar saudáveis lutando pelo nosso território. Não teremos saúde se não 

28 O resumo executivo do relatório já se encontra disponível (COMITÊ NACIONAL EM DEFESA 
DOS TERRITÓRIOS FRENTE À MINERAÇÃO, 2021). 



285

o tivermos resguardado e protegido. Não aceitamos máquina pesada 
escavar nesse igarapé[,] isso que é uma doença para nós” (MOVIMENTO 
MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ, 2021f). A seguir, observaremos mais um 
fator de violação dos direitos munduruku: a aceleração, nos últimos anos, 
de projetos de infraestrutura altamente deletérios para a bacia.

PROJETOS DE MORTE

Nós queremos que as empresas dos portos e os projetos de 
morte saiam do nosso território e nos deixem em paz, para 
trabalhar nas nossas roças, pescar nosso peixe, contar nossas 
histórias e construir nosso plano de vida. Não admitimos que a 
nossa vida e a saúde dos nossos filhos sejam trocadas por soja 
para alimentar os porcos e encher os bolsos dos empresários 
brasileiros e estrangeiros. (POVO MUNDURUKU, 2019a)

Assim se manifestaram os Munduruku em 2 de julho de 2019, em refe-
rência às movimentações mais recentes dos projetos de infraestrutura 
que se planejam para seu território, já sob o governo Bolsonaro.

Uma das ameaças que tem se agravado, conforme adiantamos na 
introdução, é a pretensão de construção da Ferrogrão. Gestados há cerca 
de dez anos e incluídos no Programa de Parcerias de Investimentos da 
Presidência da República (PPI),29 já no mandato de Temer, os planos para 
a ferrovia ganharam novo impulso com Bolsonaro, mais especificamente 
com a nomeação de Tarcísio Gomes de Freitas como titular do recém-
-criado Ministério da Infraestrutura (MInfra) (BORGES, 2019; OLIVEIRA 

29 O PPI foi instituído pela Lei nº 13.334, de 12 de setembro de 2016, “com a finalidade de ampliar e 
fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos 
de parceria e de outras medidas de desestatização”, conforme sua apresentação institucional 
(BRASIL, 201[?]). A Ferrogrão passou a compor o PPI como “prioridade nacional no setor ferro-
viário” em função da Resolução nº 2 de seu conselho, de 13 de setembro de 2016, e pelo Decreto 
nº 8.916, de 25 de novembro de 2016.
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e MELO, 2021). À frente da pasta, ele reanimou o projeto conhecido como 
Arco Norte, que, conforme seus propositores, compreende “o sistema 
de transportes, em seus vários modos, responsável pelo escoamento de 
cargas e insumos com a utilização dos portos ao norte do Brasil, desde 
Porto Velho, em Rondônia, passando pelos Estados do Amazonas, Amapá 
e Pará, até o sistema portuário de São Luís, no Maranhão” (BRASIL, 
CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016, p. 15). Também nesse contexto, a 
Ferrogrão é considerada um projeto prioritário, por baratear os custos 
de transporte de soja e outras commodities.

Em 2016, na qualidade de consultor legislativo, Freitas havia cola-
borado para a publicação do livro Arco Norte: um desafio logístico,30 
como parte da série Estudos Estratégicos, da Câmara dos Deputados. 
Na elogiosa apresentação do livro, Rodrigo Maia, à época presidente da 
casa, destacou o “grande esforço que precisa ser feito para aprimorar a 
infraestrutura do País”, saudando a oportunidade de discutir “os temas 
mais relevantes para o Parlamento e a sociedade de modo geral” (BRASIL, 
2016, p. 7, grifo nosso). 

Os principais grupos interessados na Ferrogrão podem ser facilmente 
discernidos: “o projeto da ferrovia ganhou força quando as tradings agrí-
colas ADM, Bunge, Cargill, LDC (Louis Dreyfus) e o Grupo Maggi finan-
ciaram o projeto elaborado pela Estação da Luz Participações (EDLP)” 
(BORGES, 2019). Conforme o documento de 2016, “a análise de mercado 
identificou oito produtos relevantes para o transporte ferroviário [espe-
cificamente na Ferrogrão], a saber: soja, milho, farelo de soja, óleo de soja, 
fertilizantes, açúcar, etanol e derivados de petróleo” (BRASIL, 2016, p. 53).

Ao mencionar a Ferrogrão em seu discurso de posse à frente do 
MInfra, em janeiro de 2019, Freitas também se centrou nos ganhos para 
o agronegócio. 

30 No livro, o subtítulo é grafado ora como “Um desafio logístico” (por exemplo, na capa), ora 
como “O desafio logístico” (na folha de rosto e na ficha catalográfica). 
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Na área ferroviária temos grandes desafios […]. E temos o grande 
desafio nosso e que nós vamos encarar com toda a coragem, 
com toda a determinação, que é a licitação da Ferrogrão. Talvez 
o projeto ferroviário mais desafiador de todos e o mais impor-
tante. Ele tem carga, ele tem demanda, estamos falando do 
estado [Mato Grosso] que produz hoje 62 milhões de toneladas 
de grãos em nove milhões de hectares e que tem lá 14 milhões 
de hectares disponíveis para plantio, ou seja, estamos falando 
de um estado que pode chegar a 100 milhões de toneladas de 
produção em 2025, então a Ferrogrão faz todo o sentido e vai 
ser uma revolução em termos de agronegócio. (FREITAS, 2019)

No documento sobre o “Arco Norte”, o custo estimado da ferrovia era 
de aproximadamente R$ 12,6 bilhões (BRASIL, 2016, p. 55). De acordo com 
pesquisa do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), cerca de 70% 
do custo seria assumido pelo BNDES, ficando a iniciativa privada com 
no máximo 30% (INESC, 2020). Mais recentemente, uma reportagem 
do Estado de S. Paulo indicou que a implantação da ferrovia demandaria 
R$ 8,4 bilhões de investimentos privados (PUPO e BORGES, 2021). Em 
seu traçado previsto, a Ferrogrão se estende por mais de 930 quilômetros, 
impactando TIs, UCs e projetos de assentamento da reforma agrária (PAs). 
Para viabilizar a obra, Temer sancionou a MP nº 758, de 19 de dezembro 
de 2016, convertida na Lei nº 13.452, de 19 de junho de 2017, desafetando 
parte do Parna do Jamanxim, que seria atravessado pela ferrovia. 

Documento do PPI de 2020 minimizava o impacto e operava uma 
notável inversão: 

É importante mencionar que o traçado previsto para a ferrovia 
atravessa o Parque do Jamanxim, que é uma Unidade de 
Conservação. As áreas afetadas pelo projeto, porém, já haviam 
sido interceptadas pela BR-163, e já se encontram antropizadas. 
Por meio da MP nº 756/16 foi feita a desafetação da área alcan-
çada pela faixa de domínio da ferrovia, a fim de se evitar o risco 
de questionamentos quanto à viabilidade locacional do empreen-
dimento. (BRASIL, 2020, p. 5, grifo nosso) 
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Para delinear possíveis impactos da Ferrogrão, um estudo do Centro de 
Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
realizou simulações do transporte de soja em três cenários: com a infraes-
trutura atual, com a implantação da Ferrogrão com dois terminais (Sinop 
e Miritituba, em Itaituba) e com a presença de um terminal intermediário 
em Matupá (MT) (LELES et al., 2020). Entre outros impactos, os modelos 
indicaram o possível aumento do desmatamento, com a conversão de 
pastagens ou vegetação nativa em áreas agrícolas, em função da redução 
dos custos de transporte; o aumento do preço da terra, da especulação e 
da concentração fundiária no entorno de rodovias que teriam seus fluxos 
aumentados com a Ferrogrão; e outros efeitos negativos desencadeados 
por possíveis obras de ampliação e manutenção dessas estradas, incluindo 
pavimentação, duplicação e construção de pontes (Ibid., passim). 

São 3,8 milhões de hectares de APs [áreas protegidas] que 
interceptam os municípios no cenário Ferrogrão e 4,9 milhões 
de hectares no cenário Ferrogrão-Matupá. Ainda que as APs 
possam atuar como barreiras para o desmatamento, nos últimos 
anos foi detectado um aumento da supressão de vegetação 
nativa nessas áreas em consequência do desmantelamento 
da governança ambiental do país. (LELES et al., 2020, p. 6) 

Em um documento de síntese, o Inesc apontou diversas violações 
de direitos em que o projeto vem incorrendo, inclusive a não realização 
de CLPI: 

As fases de estudos de viabilidade econômica e consulta pública 
deste projeto foram extremamente conturbadas. As audiên-
cias mudaram de data e lugar sem aviso prévio. Poucas pessoas 
conseguiram incidir sobre o processo. O governo se recusou 
a ouvir os indígenas. (INESC, 2020)31 

31 Ainda sobre o “Arco Norte” e os impactos, inclusive climáticos, dessas obras de infraestrutura, 
ver Oliveira (2021).
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Em outubro de 2020, o MPF protocolou uma representação junto ao 
Tribunal de Contas da União (TCU), com pedido de adoção de medida 
cautelar, solicitando a suspensão da concessão até a realização de CLPI 
(BRASIL, 2020). 

A representação foi subscrita por 14 procuradores, em conjunto com 
a Rede Xingu+, o ISA, a Associação Iakiô, a Associação Terra Indígena do 
Xingu (ATIX), o Instituto Raoni e o Instituto Kabu. A peça detalhava o 
histórico de violações ao direito à CLPI ao longo do processo e demandava 
“A SUSPENSÃO do processo de desestatização (TC 025.756/2020-6), em 
trâmite nesse Tribunal de Contas da União e a PROIBIÇÃO de realização 
de procedimento licitatório” (BRASIL, 2020, p. 37, destaques no original). 

Porém, como indicou a Apib em nota reconstituindo o andamento 
do projeto (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL, 
2021), em sua coluna em O Globo de 18 de fevereiro de 2021, Lauro Jardim 
noticiou que “a área técnica do TCU” arquivou a representação “nos 
últimos dias de janeiro” (JARDIM, 2021). Diante disso, em 22 de feve-
reiro, Alessandra Korap e Luciane Saw, do povo Munduruku, junto a duas 
lideranças Mebêngôkre/Kayapó, entregaram ao TCU uma carta deman-
dando o direito à CLPI (ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO 
BRASIL, 2021). Em 30 de novembro de 2020, os Munduruku já haviam se 
manifestado em carta quanto à violação de seus direitos e de comunidades 
ribeirinhas pelo avanço da Ferrogrão (POVO MUNDURUKU, 2020).

O leilão da ferrovia pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) estava previsto para o primeiro trimestre de 2021, mas foi 
suspenso por uma decisão monocrática do STF de 15 de março desse ano, 
quando o ministro Alexandre de Moraes concedeu medida cautelar soli-
citada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.553, suspen-
dendo a eficácia da lei que alterava os limites do Parna do Jamanxim.32 
Reagindo à decisão, Freitas 

32 A ADI seria julgada pelo pleno do STF em 17 de março, mas foi retirada de pauta; até a conclusão 
deste texto, não foi apreciada. Para o andamento do processo, ver Brasil, STF (2020).
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Sugeriu que ONGs [organizações não governamentais] e povos 
indígenas estariam sendo usados por interesses diversos ao da 
proteção ambiental e do respeito a essas comunidades. ‘Aí vou 
lá, patrocino uma ONG, pega um indígena e boto debaixo do 
braço, vou lá na redação de um jornal pra dizer que a ferrovia 
é ruim, ou contrato consultor para dizer que a ferrovia não faz 
sentido’, disse o ministro. (PUPO e BORGES, 2021) 

Note-se que Freitas emprega aqui um tipo de argumento há muito utili-
zado pelos opositores dos direitos indígenas — a história da Constituinte 
de 1988 é farta em exemplos —, e que tem se amplificando bastante no 
atual contexto político.

Em parte motivadas pela expectativa de construção da ferrovia, 
quatro ETCs já foram implementadas na margem direita do Tapajós, 
em Miritituba: Itaituba (operada pela Companhia Norte de Navegação 
e Portos — Cianport), Cargill (operada pela Cargill Agrícola S.A.), HSBA 
Tapajós (Hidrovias do Brasil S.A. — HSBA) e Unitapajós (Navegações 
Unidas Tapajós — Unitapajós, joint venture da Bunge e da Amaggi). Todas 
obtiveram licença de operação, a ser renovada. Uma quinta ETC, que será 
operada pela Rio Tapajós Logística Ltda. (RTL) em outro porto, defronte 
à TI Praia do Índio, encontra-se em fase de viabilização e está por receber 
a licença prévia.33 Apenas em outubro de 2019 a Funai emitiu um termo 
de referência para a realização do ECI do licenciamento ambiental das 
cinco ETCs, contemplando somente as TIs Praia do Mangue e Praia do 
Índio, e não a totalidade das áreas munduruku impactadas (BRASIL, 
MJSP, FUNAI, 2019). Hoje, esses terminais privados funcionam em 
conexão com a BR-230 e, por meio dela, com a BR-163; com o eventual 
avanço da Ferrogrão, prevê-se que se multipliquem. Um dossiê recente 
do Inesc aponta: “Projetos de expansão do número de portos [na acepção 

33 Ver informações sobre as ETCs no Observatório do Xingu da Rede Xingu+ (201[?]). Ver também 
Oliveira e Melo (2021).
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de terminais privados] no Tapajós podem levar a região a ter até 20 portos 
nos próximos anos” (Instituto de Estudos Socioeconômicos, 2021, p. 5). 

A publicação evidencia ainda alguns dos principais impactos acarre-
tados pela operação das ETCs, incluindo aqueles derivados da intensa 
circulação das carretas que atualmente transportam a soja da BR-230 até 
elas, através da estrada conhecida como Transportuária. Particularmente 
em relação aos Munduruku, é importante destacar que não houve CLPI 
para a instalação das ETCs, que impactam TIs como Praia do Índio e Praia 
do Mangue. A estrutura para escoamento de commodities, como um todo, 
tem colaborado para o esgotamento de solos e subsolos da região, bem 
como para o avanço de vastos pastos e campos monocultores, que, em 
conexão com a extração em larga escala de ouro, diamante e outros miné-
rios, seguem um conhecido padrão de avanço do capital pela Amazônia.

Também no contexto mais recente, delineado nesta seção e na anterior, 
os povos da floresta têm engendrado formas de resistência a diferentes 
modos de extermínio. Na já referida carta difundida pelos Munduruku 
em julho de 2019 contra as ETCs, lê-se: 

Há mais de 519 anos os pariwat continuam invadindo as nossas 
terras. Antes chegavam com seus navios, hoje chegam com 
barcaças de soja. […] Nós já estamos sendo afetados com tantas 
barcas enormes passando pelas nossas aldeias, não conse-
guimos mais pescar perto de casa, temos que ir cada vez mais 
longe para conseguir alimentar os nossos filhos. Estamos até 
proibidos de pescar perto de onde estão os portos, ou de atra-
vessar para o outro lado do rio. […] Sabemos também que essas 
obras geram especulação da terra, grilagem e ainda mais invasão 
para o nosso território. (POVO MUNDURUKU, 2019a)34

34 Ver ainda comunicação de Alessandra Korap em debate realizado em 18 de fevereiro de 2020 
pela iniciativa Todos os Olhos na Amazônia, impulsada pela Hivos e pelo Greenpeace.
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Com foco no garimpo, no início de 2021, os Munduruku levaram a 
cabo três fiscalizações autônomas na porção noroeste da TI Munduruku, 
onde se situa o igarapé Baunilha, região ainda preservada de atividades 
predatórias. Em comunicado lançado no dia 21 de março, o movimento de 
resistência descreveu enfrentar invasores articulados com apoio empre-
sarial e milícias. Se, por um lado, o Movimento Ipereğ Ayũ segue o ímpeto 
autônomo de defesa do território, por outro, exige que o Estado cumpra 
seu dever e fiscalize as TIs:

Estamos na terceira etapa de fiscalização de nosso território 
neste ano de 2021. Desde o dia 14 de março estamos enfren-
tando grupos armados de garimpeiros aliciados pelos Pariwat 
(branco). Hoje[,] dia 21 de março[,] sabemos quem são esses 
pariwat e todos os planos deles. […] Exigimos que os órgãos 
federais cumpram com seus deveres constitucionais urgente-
mente. Se algo acontecer com nosso povo responsabilizamos 
o estado brasileiro que[,] mesmo depois de diversas denún-
cias de invasões e destruições do no território no meio de uma 
pandemia, não age e deixa nosso povo ser morto sob mãos 
de uma quadrilha criminosa fortemente armada, aliado com 
meia dúzia de indígenas envolvido com atividade de garimpos. 
(MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ, 2021c) 

As incursões de 2021 davam continuidade a ações de monitoramento 
realizadas em 2014 e 2018. As primeiras culminaram na retirada de garim-
peiros pariwat da TI Munduruku. Também com foco no garimpo, de janeiro 
a abril de 2018, os cinco grupos de guerreiros munduruku que compõem 
o Movimento Ipereğ Ayũ realizaram sucessivas expedições de defesa do 
território. Já nas ações de 2021, ainda que o objetivo também fosse livrar 
o território do garimpo, a paisagem encontrada em diferentes partes do 
território expressava o aumento descontrolado das áreas afetadas. Nesse 
quadro, o envolvimento de parte dos Munduruku com garimpeiros não 
indígenas vem ocasionando intensos conflitos, como vimos.
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Nas ações de 2014, 2018 e 2021, assim como na autodemarcação de 
Sawre Muybu, foram utilizadas placas com representações do guerreiro 
mítico Karodaybi. Em 2018, enquanto se organizavam nas aldeias para 
a expedição, os guerreiros munduruku fabricaram placas de madeira 
pintadas em jenipapo e urucum com os seguintes dizeres: Ipi Wuyxi 
Ibuyxim Ikupap (“a terra é nossa mãe, temos respeito e vamos segu-
rá-la”). Karodaybi aparecia portando, como um troféu, a cabeça de um 
inimigo. Em todas essas ações, ele foi lembrado como precursor de um 
governo próprio munduruku. Assentadas em pontos estratégicos do terri-
tório, as placas indicam que ali, em território reconhecido pelo grupo, 
um governo munduruku é operante, capaz de organizar suas demandas 
e executá-las enquanto coletivo, a partir de ensinamentos de Karodaybi, 
que indicam aos Munduruku de hoje formas de bem viver e códigos apro-
priados de conduta.

Na esteira das ações autônomas levadas a cabo frente às violações de 
direitos ocasionadas pelos projetos desenvolvimentistas, em dezembro 
de 2019, o povo Munduruku realizou uma ação de resgate das urnas fune-
rárias escavadas no canteiro de obras da UHE Teles Pires e depositadas 
no Museu de História Natural de Alta Floresta. Chamadas por eles de 
Itiğ’a Wuyjuyū (urnas funerárias munduruku), elas são muito mais que 
artefatos de barro de interesse arqueológico. As urnas funerárias esta-
belecem um elo entre o mundo humano e aqueles dos espíritos-mães e 
dos antepassados. Com a remoção das urnas de seus lugares, de certa 
forma, esse elo foi quebrado, gerando consequências negativas para os 
Munduruku: escassez de caça e pesca, acidentes e doenças passaram a 
ocorrer nos territórios. 

Em comunicado assinado por oito organizações do alto e médio 
Tapajós, os Munduruku declararam: 

Guiados pelos nossos sábios pajés, que ouvem os lamentos 
dos espíritos, entramos no Museu de História Natural de Alta 
Floresta-MT para cumprir nossa obrigação de visitar e levar 
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alimento para eles. Na conversa dos pajés com os espíritos, 
eles estavam com muita raiva. Os pajés ouviram muito choro 
e viram seu sofrimento, por isso foi urgente libertar eles. Não 
foram só os pajés que sentiram, todos sentiram os espíritos 
gritando odaxijom (socorro). O que os pariwat olham como 
objetos, nossos pajés sabem que são nossos antepassados. 
Os espíritos foram arrancados da sua terra e estavam tristes, 
nós tivemos que devolver eles ao nosso território. Por isso, 
resgatamos nossos espíritos. Nossas Itiğ’a não podem ficar 
presas em Museu. Nenhum Museu de pariwat é lugar de Itiğ’a. 
(MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ et al., 2019)

As Itiğ’a foram retiradas de seu local original em 2013, no âmbito dos 
estudos etnoarqueológicos para fins de licenciamento ambiental da 
UHE Teles Pires. Com a construção da usina, como vimos, destruiu-se 
Karobixexe, local sagrado para os povos Munduruku, Apiaká e Kayabi, 
considerado pelos primeiros um portal para onde os espíritos iam após 
a morte, ou a “casa dos espíritos”. Ele era a morada de entidades como a 
Mãe dos Peixes e a Mãe das Caças, responsáveis pela reprodução das espé-
cies que habitam aquele rio. Portanto, destruir a casa dos mortos e dos 
espíritos-mães causa um desequilíbrio entre o povo e seus antepassados. 

No comunicado referido há pouco, os Munduruku observaram também: 

Os espíritos guiaram os pajés e os pajés guiaram o povo até 
o local correto de seu retorno. Agora que libertamos os espí-
ritos e fizemos o ritual, eles estão alegres e irão proteger nosso 
povo para [a] gente seguir fortes em nossa luta pela defesa das 
nossas vidas e para manter nosso território. (MOVIMENTO 
MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ et al., 2019) 

Arqueólogos que trabalham no Tapajós criticam as ações de “salva-
mento arqueológico” em contextos de licenciamento ambiental como o 
que afetou as Itiğ’a. Nesse sentido, Rocha e Honorato de Oliveira advertem: 
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Considerando que muitos desses vestígios [arqueológicos] são 
diretamente relacionados aos povos que atualmente vivem na 
região ou possuem significados importantes para os mesmos, 
operações de ‘resgate’ ou ‘salvamento’ arqueológico arriscam, 
inclusive, a se assemelharem mais a novos gestos de expro-
priação e de esbulho, desta vez contra o patrimônio cultural dos 
povos da floresta, cujos direitos enquanto cidadãos são histori-
camente desrespeitados pelo Estado. (ROCHA e HONORATO 
DE OLIVEIRA, 2016, p. 407)

Já na esteira dos mais recentes ataques do governo Bolsonaro e de seus 
apoiadores, os Munduruku se mobilizaram para participar do acampamento 
Levante pela Terra, organizado pela Apib em Brasília, a partir de 8 de junho 
de 2021, como parte das manifestações contra o PL nº 490/2007 (que, na 
prática, inviabiliza as demarcações de TIS no Brasil), o PL nº 191/2020 e o 
quadro geral de políticas anti-indígenas. Na manhã do dia 9, como denunciou 
o Movimento Ipereğ Ayũ em comunicado emitido na mesma data, o ônibus 
que levaria a comitiva munduruku à capital foi atacado em Jacareacanga, e 
seu motorista, ameaçado; no momento, não havia passageiros no veículo 
(MOVIMENTO MUNDURUKU IPEREĞ AYŨ, 2021d). Somente em 14 de 
junho o ônibus com o grupo de caciques e lideranças munduruku conse-
guiu iniciar a viagem, escoltado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e 
pela Polícia Militar (PM) de Jacareacanga, rumo a Brasília, para se juntar 
ao grupo munduruku do médio Tapajós, aos outros povos indígenas mobi-
lizados no acampamento, à Apib e às demais organizações. 

Durante uma semana, 85 Munduruku protestaram em Brasília. Em 
17 de junho, em documento subscrito pela Associação Wakoborũn, pela 
Federação de Povos Indígenas do Pará (Fepipa), pela Apib e pela Coiab, 
notificaram a Funai e outras instâncias e autoridades públicas das violações 
em curso no Tapajós e demandaram providências urgentes (ASSOCIAÇÃO 
DAS MULHERES INDÍGENAS WAKOBORŨN, FEDERAÇÃO DE POVOS 
INDÍGENAS DO PARÁ, ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO 
BRASIL e COORDENAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA 
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BRASILEIRA, 2021). No dia seguinte, encerrou-se o julgamento da tutela 
incidental na ADPF nº 709, com a confirmação do pleno do STF, por 11 
votos, da decisão do ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a 
adoção de medidas de segurança para os Munduruku e Yanomâmi. 

Ainda no dia 18, quando, após muita pressão, alguns Munduruku final-
mente foram recebidos pelo presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier 
da Silva, Alessandra Korap foi enfática: 

Eu fico indignada, doutor… Eu queria poder… Eu estou com o 
papel aqui… Cada reivindicação que a gente faz… Antes, a gente 
fazia só um papel fininho para entregar; hoje, a gente faz páginas 
e páginas […]. Eu choro porque dói… Dói ver as mulheres 
quando vão lavar sua roupinha na beira do rio, às vezes, vem 
o óleo… Aí, tem que parar de lavar suas roupas, porque o óleo 
está passando por causa das balsas [de garimpo]… Dói, porque, 
quando a gente vai buscar palha, não tem mais palha, porque 
os donos de grandes empresas, dos portos, desmataram tudo. 
Vamos atrás de raiz para curar nossas feridas, também estão 
se acabando… Os animais também estão se acabando. […] 
Falam que a gente não gosta de desenvolvimento, a gente não 
pensa em desenvolvimento. Muitos falam. Mas eu sempre 
falo: pensamos sim, mas com água limpa e floresta em pé. 
Com os territórios demarcados, respeitando os direitos dos 
territórios, dos povos. Eu penso, sim: que envolva a todos, e 
não com ameaça.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, partimos de uma caracterização do quadro de violações de 
direitos enfrentado pelo povo Munduruku ao longo da última década para 
analisar certas balizas de sua atuação política na defesa de seus direitos, 
modos de vida e projetos coletivos. Aos cada vez mais intensos e frequentes 
ataques — impulsionados pelo avanço de projetos de infraestrutura e 
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outras atividades econômicas predatórias na região, impulsados por um 
governo abertamente anti-indígena —, os Munduruku contrapõem uma 
resistência vigorosa, que comporta múltiplas estratégias de atuação polí-
tica, destacando-se, entre outros aspectos, a visibilidade do movimento 
de mulheres e a construção de uma ampla gama de alianças, inclusive 
com comunidades tradicionais.

Em seu engajamento, em suma, o povo Munduruku trava um embate 
com diferentes formas de desenvolvimentismo, todas assentadas no 
esbulho de seu território. Ao fazê-lo, traz para o centro da ação política 
um projeto de viver bem. As palavras de Kabaiwun são claras: 

Desenvolvimento, para nós, não é desenvolvimento de destruir 
o rio, destruir o nosso território. Desenvolvimento é ter o rio 
livre, sem destruir. Sempre vamos manter o nosso desenvol-
vimento, porque não é de agora que mantemos o nosso modo 
de vida, mantemos a nossa pesca, nossa floresta viva. E vamos 
manter, porque sempre fomos assim — sempre fomos guiados 
pelos nossos antepassados.
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“Imagina tudo isso  
aqui virando soja?”:  
Monocultura e infraestrutura  
no Baixo Tapajós1

FÁBIO ZUKER

A PRESENÇA ESPECTRAL DA SOJA

Cacique Braz nos levou em uma rabeta da aldeia São Francisco, às margens 
do Tapajós, para a aldeia Cabeceira do Amorim. Havíamos cruzado o rio 
no dia anterior, da sede do município de Santarém (oeste do Pará) rumo 
à Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns,2 onde estão localizadas ambas 
as aldeias. Passamos a noite na casa de Seu Braz. O teto estava chamus-
cado e repleto de buracos pelos quais se podia observar o céu estrelado. 
Havia sido incendiado poucas noites antes por “inimigos”, como Braz 
denomina pessoas da comunidade que não concordam com sua autoi-
dentificação e a de seus aliados enquanto Tupinambá. 

Na embarcação, estávamos Seu Braz, o presidente do Conselho 
Tupinambá, Dani Lie e eu. Nós nos organizávamos para subir a mata 
rumo a autodemarcação do território Tupinambá. Seu Braz, Guariba, 

1 Agradeço à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo — Fapesp (processo: 
2017/24208-0), pela bolsa concedida para a realização desta pesquisa, no âmbito do meu douto-
rado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo.

2 Localizada no município de Santarém, abrange as terras existentes entre a margem esquerda 
do rio Tapajós e a margem direita do rio Arapiuns. A Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns foi 
criada após intensa mobilização de seus moradores para retirar as madeireiras que atuavam no 
território. Foi criada pelo Dec s/nº, de 6 de novembro de 1998, e possui 677.513,24 hectares.
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Ezeriel, Seu Pedrinho e Roque abririam o caminho com terçados, marcando 
árvores grandes, retirando a mata rasteira e evitando entrar em áreas 
pertencentes a aldeias de outros povos. A ideia era abrir caminhos para 
permitir que os próprios Tupinambá fizessem rondas de fiscalização de 
seu território com motos. Estevina, cacica da aldeia Cabeceira do Amorim, 
se ocuparia da logística. Eu estava encarregado de fazer uma reportagem 
sobre a empreitada e coordenar os movimentos com o GPS. Dani faria 
os desenhos, Thomaz Pedro e Verônica Monachini, que chegariam no 
dia seguinte, os vídeos.

O Igarapé do Amorim é particularmente sinuoso. Entra-se nele para 
acessar à aldeia Cabeceira do Amorim, e outras duas a montante. Suas 
curvas contrastam com os ângulos retos do Tapajós. Fazia sol, e o rio já 
estava cheio, com sua superfície coberta por plantas aquáticas, tal qual 
um tapete verde. Apesar de ser início de janeiro, o do ano de 2017, choveu 
pouco — para a nossa sorte, já que os esforços que a caminhada na mata 
exige não são poucos.

No dia seguinte à nossa chegada, começamos as gravações que os 
Tupinambá pediram para fazermos, para documentar a autodemarcação. 
Em determinado momento, Thomaz perguntou a Seu Braz: “desde quando 
vocês se consideram indígenas?”. Seria um exagero dizer que o cacique 
ficou bravo. Seria também leviano não atentar para a mudança no tom 
da conversa. Braz rebateu, prontamente e sem titubear: “sempre fomos 
índios!”, indicando também que se refere a uma outra qualidade de tempo.

Gostaria de sugerir, e espero que isso se sustente ao longo deste ensaio, 
que algo sempre surge em meio à destruição. Outras formas de vida 
florescem. Em meio às ruínas, algo (res)surge, toma forma como potência 
disruptiva. Anna Tsing (2015) chama atenção para os cogumelos silves-
tres indomáveis: os matsutake, espécie que só cresce em ambientes de 
floresta degradada.

No Tapajós, por sua vez, a destruição das formas de vida, o avanço da 
derrubada de árvores e a transformação da floresta em campos de soja 
trouxeram como força correlata a reafirmação identitária indígena. Ou 
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seja, acirrou a luta dos Tupinambá e de outros povos indígenas da região 
pela busca da autonomia, pela gestão de suas vidas, de seus corpos e de 
seus territórios. No contexto etnográfico do Baixo Tapajós, o termo iden-
tidade, aliás, me parece indissociável de uma luta pela autonomia e auto-
gestão de territórios indígenas. Parece haver um imbricamento entre os 
dois, certa particularidade (que não exclui outros traços característicos) 
de como acontecem as lutas identitárias na região.

São hoje 13 os povos indígenas do Baixo Tapajós. Pessoas que há poucos 
anos eram chamadas de caboclas, mas que, para seguir a linguagem do 
Cacique Braz, sempre foram Tupinambá, Tupaiú, Arapium, Tapajó, Maró, 
Cumaruara, Borari, Munduruku, Munduruku Cara Preta, Maitapu, Arara 
Vermelha, Jaraqui e Apiacá. Reivindicam etnônimos, explicitando vínculos 
de coformação entre corpos, comunidades e territórios étnicos.3

Se é certo que na minha pesquisa trago a maior parte das reflexões a 
partir de momentos vividos junto aos Tupinambá, em outros, me debruço 
sobre falas, discursos e percepções acerca das ameaças que lhes rondam, 
que incluem, necessariamente, formulações de outros povos indígenas 
da região, comunidades ribeirinhas tradicionais e quilombolas. Tenho a 
impressão de que seria uma falha pensar tais grupos como sem relação 
entre si. Compartilham traços culturais e, mais importante, na maneira 
como aqui tento elaborar, formas de fazer mundos e constituir terri-
torialidades. Assim, ao decidir trabalhar com os Tupinambá do Baixo 
Tapajós e incorporar momentos vividos junto a comunidades ribeirinhas 
não indígenas, opto por manter uma tensão não resolvida nesse ensaio. 
Não resolvida porque qualquer forma de resolução seria falsear e apazi-
guar essa tensão, e acredito que ela é constitutiva do contexto etnográ-
fico do Baixo Tapajós. 

3 Pretendo trabalhar em outro momento, de maneira mais detida, sobre como entendo este aspecto 
da coformação entre pessoas e territórios. Por ora, parece-me importante explicitar aqui a frequ-
ência com que os Tupinambá se relacionam à destruição do território, ao aumento de alimentos 
vindos da cidade, ao enfraquecimento dos corpos e à incidência de doenças antes inexistentes. 
Por isso, em diversos momentos deste ensaio, oponho qualidades de relação com a terra.
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Não se trata de homogeneizar e dizer que não há diferenças entre eles 
— aliás, o meu ponto na conclusão deste texto será justamente retomar o 
modo como essas diferenças são operativas na criação da espacialidade 
que define os territórios. Ainda assim, é importante notar que, do ponto 
de vista da expansão dos campos de soja e da infraestrutura portuária, há 
uma situação similar, que tenta se impor aos diversos grupos que entretêm 
uma relação de coformação com a terra, a floresta e os rios. Seguramente, 
perde-se algo com esta perspectiva mais ampla, não enfocada apenas 
em determinada aldeia ou família. Por outro lado, acredito que também 
existam ganhos na reflexão antropológica deste processo político e ecoló-
gico amplo que é a expansão dos campos de soja sobre a floresta.

Não há dúvidas de que cada local enfrenta uma particularidade: a 
hidrovia Tapajós-Teles Pires afeta os Munduruku do Médio Tapajós de 
modo diferente de como a expansão da soja afeta os Munduruku de Açaizal 
e assombra os Tupinambá da Reserva Extrativista (RESEX). Mas o ímpeto 
de destruir a paisagem, de extirpar essa múltipla teia de formas de ser e 
de relações hoje existentes e cancelar suas possibilidades de devir para 
impor uma construção de um espaço vazio, sobre o qual novas formas 
de vida irão emergir no bojo de uma cadeia de produção global, atravessa 
toda a bacia do Tapajós.

Olhar a destruição da floresta 

“Êeeee Fábio, imagina tudo isso aqui virando soja?”. Lembro ainda hoje 
do tom da voz do Cacique Braz enquanto caminhávamos pela floresta, 
receosos. Esta fala e a resposta do Cacique Braz a Thomaz me marcaram. 
Acredito que seja um desses momentos etnográficos que reverberam 
durante anos. Em sua resposta, quando Braz afirmou “sempre fomos 
índios”, somada à pergunta de Thomaz, tornou-se claro que não enten-
díamos do mesmo modo o que significa ser indígena. Tampouco comparti-
lhávamos a mesma compreensão sobre o que significava o passar do tempo. 
Thomaz e eu estávamos imbuídos, pode-se dizer, de uma concepção 
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temporal historicista, combinada com um discurso colonial, hoje relido 
pela lógica do “desenvolvimento”: a história nas Américas como supos-
tamente capaz de destruir as culturas alheias, de dilui-las em um caldei-
rão abrangente, a cultura branca. Um argumento que em muitos casos 
significou uma visão de Estado, de que deixar de ser índio seria histori-
camente inexorável.

Para os Tupinambá localizados na margem esquerda do rio Tapajós, a 
soja figura como uma ameaça por um motivo muito concreto. Existe um 
sombrio jogo de espelhos entre as duas margens do Tapajós, marcado por 
uma temporalidade encadeada, em que aquilo que acontece na margem 
direita, de mais fácil acesso pela BR-163, muito em breve poderá acontecer 
do lado esquerdo. Ao olhar para a margem direita, ao redor da BR-163 e da 
Rodovia Curuá-Una, o que se vê são comunidades ribeirinhas tradicionais, 
quilombos e aldeias Munduruku, como Açaízal, no Planalto Santareno, 
ou Bragança, Takuara e Marituba, estas três últimas aldeias localizadas 
dentro da Floresta Nacional (Flona) do Tapajós.4 A mata remanescente, 
seja ela a vasta Flona ou as pequenas “sobras” de florestas dentro de 
propriedades, estão ambas estranguladas pelos campos de soja.

É como uma presença fantasmagórica. Mas aqui o espectro não diz 
respeito ao passado, e sim à possibilidade de um futuro marcado pela 
destruição do território, pela transformação da floresta em escombros 
(Gordillo 2014). O que é vivido como destruição, intensa contaminação 
por agrotóxicos e expulsões na margem direita, é vivido como receio e 
possibilidade de futuro na RESEX. Ainda mais quando as madeireiras 
que durante décadas atuaram dentro do território Tupinambá, antes da 
criação da RESEX, ameaçam voltar.

4 Já a Floresta Nacional do Tapajós é uma Unidade de Conservação Ambiental e possui uma área 
de 527.319 hectares, que abrange os municípios de Belterra, Aveiro, Placas e Rurópolis. Foi criada 
pelo Decreto nº 73.684, de 19 de fevereiro de 1974. Na época, houve muita mobilização, pois o 
governo militar queria uma floresta sem pessoas, e os moradores recusaram-se a sair. 
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FLUVICÍDIO: MONOCULTURA E INFRAESTRUTURA

No leito do rio Tapajós e de seus subsidiários, no oeste do Pará, o dia a dia 
de quem vive em estreita relação com a floresta não tem sido nada tran-
quilo com a construção de cerca de 43 usinas hidrelétricas. Garimpo ilegal 
espalhado em diversos pontos do rio e de seus afluentes. Requisição de 
mineradoras, como Alcoa e Anglo American, para atuação na região e em 
territórios indígenas. Ampla contaminação por mercúrio. Desmatamento. 
Intensificação da monocultura da soja sobre a floresta. Construção de 
portos de escoamento de soja, como porto de Miritituba e do Lago do 
Maicá. Contaminação por agrotóxicos. Projeto de ferrovia para expor-
tação de grãos, a Ferrogrão. Projeto de hidrovia para exportação de grãos, 
a Tapajós-Teles Pires. Aumento da dependência de alimentos da cidade. 
Acusação por parte de setores ligados ao agronegócio de que populações 
indígenas em luta por seus territórios e modos de vida seriam “falsos 
índios”. Ódio racial. Aumento de doenças.

Parte do que acontece no Tapajós é uma das facetas do chamado 
projeto Arco Norte,5 que visa desafogar o gargalo existente ao redor da 
exportação de grãos de soja no porto de Santos (SP). Com isso, almejam 
transformar parte da região Norte do Brasil — em especial regiões do 
Pará e do Maranhão — em grandes escoadouros da produção do Centro-
Oeste e de outras localidades produtoras de soja da própria Amazônia.6

5 A respeito dos impactos do chamado projeto Arco Norte na região do Tapajós, ver os relatórios 
ActionAid/FASE (2017); e INESC (2020).

6 Para conferir um levantamento exaustivo da atual situação da construção de portos na Amazônia, 
ver a reportagem de Manuela Andreoni (2020).
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figura 1  |  Projeto Arco Norte. fonte: ActionAid/FASE (2017).

E é ao redor da BR-163, que por ora liga Cuiabá a Santarém e acompanha 
o Tapajós, que estão centradas as atenções do novo corredor logístico, 
com a Ferrogrão, os portos de escoamento de soja e a hidrovia Tapajós-
Teles Pires. Digo que a BR-163 por ora liga Cuiabá a Santarém pois há 
planos de expandi-la para o outro lado do rio Amazonas, e assim chegar 
ao Suriname. Refiro-me ao famigerado projeto Barão do Rio Branco. 
Diversos governos ensaiaram desengavetar o projeto, existente desde 
a ditadura civil-militar iniciada em 1964, o que certamente geraria uma 
onda de desmatamentos e violências sem precedentes para uma das 
regiões mais bem resguardadas da floresta amazônica.

Talvez a melhor imagem que me venha à mente, acompanhando os 
conflitos na região desde 2016, seja a de que esses projetos querem trans-
formar um território multiforme, heterogêneo, repleto de vida e histó-
rias, em um espaço à imagem de um quadro branco, liso, sobre o qual 
será possível traçar novas espacialidades, expandir os campos de soja, 
permitir que balsas e barcos de transporte corram melhor. Ou seja, criar 
outras formas de ocupação do território, outras espacialidades. Outras 
formas de vida. 

ETC PORTO VELHO

ETC MIRITITUBA

SANTARÉM

ITACOATIARA

ETC MARABÁ

PORTO DE SANTANA

SÃO LUÍS

SALVADOR

BARCARENA

PORTO 
DE ILHÉUS

ARCO NORTE



320

Olhemos para os pedrais existentes nos fundos dos rios. É ali que 
diversas espécies de peixes — alimento base não apenas das populações 
indígenas, mas também de comunidades ribeirinhas — encontram um 
local adequado para a sua reprodução. Esses mesmos pedrais compõem 
diversas tramas de narrativas indígenas, sobre a existência de mundos 
subaquáticos onde vivem seres não humanos, como botos que por vezes 
podem adquirir feição humana, e não raro levam pessoas para visitarem 
suas moradas. Relatos estes que misturam temor e humor. Esses mundos 
subaquáticos podem também ser visitados pelos grandes pajés da região, 
os pajés-sacaca, como Laurelino e Merandolino, que, capazes de se trans-
formarem em cobras grandes, viajam sob as águas.

Para a viabilização dos portos e da hidrovia, esses pedrais devem ser 
destruídos, tornados terra nullius, sem peixes, sem tramas de narrativas, 
para serem adaptados à produção e ao escoamento logístico.

Daí o neologismo que tenho tentado pensar nesta pesquisa. Falo em 
fluvicídio como uma forma específica das tentativas de matar um rio, 
de exterminar as complexas e entrelaçadas formas de vida humanas e 
não humanas que se constituem junto a ele. O fluvicídio como uma das 
facetas de uma ampla e irrestrita destruição que acompanha o processo de 
expansão de formas neoliberais de produção, de criação de espaços afins 
ao capital e gestão dos corpos. Fenômeno esse que, evidentemente, não 
é exclusivo do Tapajós, e que encontra no rio Xingu (com a construção 
de Belo Monte) outro exemplo trágico (ZUKER, 2021b).

Se, como afirma o filósofo camaronês Achille Mbembe (2018), é impos-
sível separar a gestão da vida com o matar ou o tornar matável, a cons-
trução de obras de infraestrutura na Amazônia evidencia a desigualdade 
da experiência que elas promovem. Enquanto aspectos biopolíticos 
relacionados ao desenvolvimento e à melhora na qualidade de vida das 
infraestruturas aparecem em primeiro plano nas falas do governo e de 
representantes do Estado a jornais e acionistas, para as pessoas que ali 
vivem são os aspectos propriamente necropolíticos, enquanto testemu-
nhas do matar e do deixar morrer, que sobressaem. Pretendo esmiuçar na 
última parte deste artigo a reflexão dos indígenas (ressalto principalmente 
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as reflexões dos Tupinambá) acerca das disputas ontológicas sobre o que 
significa estar vivo (POVINELLI, 2016).

Mas voltemos a esse contexto mais amplo do Baixo Tapajós. Como 
abordar, antropologicamente, esse processo?

Em Friction: an ethnography of global connection, Anna Tsing (2005) 
etnografa o desmatamento para produção de carvão na Indonésia. Em sua 
análise multiescalar, que oscila entre pontos de vista distintos (de povos 
indígenas da Indonésia às contradições do mercado internacional de 
carvão), a autora propõe uma particular concepção de fronteira, marcada 
mais pela temporalidade do que pela espacialidade. Fronteira, defende 
Tsing, diz respeito a um processo de expansão do capital, marcado simul-
taneamente por um “ainda não” integrado/desenvolvido e “em processo 
de” integrar-se/desenvolver-se.

Cabe precisar o meu entendimento acerca da expressão das fronteiras, 
como a autora o utiliza, pois isso importa para pensar o que acontece hoje 
no Baixo Tapajós. Não pretendo com isso entrar no debate quanto à exis-
tência de um fora do capitalismo, no sentido de que ele pressuporia que 
uma região como o Baixo Tapajós não integre uma determinada forma 
de capitalismo, com as suas próprias estruturas de comércio, de geração 
de valor e criação de desigualdades. 

O ponto não é esse. E sim entender que nova forma de economia é 
essa, cuja expansão na região vem atrelada a uma outra tecnologia de 
gestão de territórios e feição de espaços, na qual tudo deve ser inserido 
em uma cadeia de produção de valor. Dos fundos dos rios a serem dinami-
tados à conversão das florestas em campos de monocultura ou mesmo à 
manutenção da floresta voltada para rentabilidade originada do mercado 
internacional de créditos de carbono, o que importa à neoliberalização 
do Tapajós é a inserção de tudo e todos em cadeias de geração de valor.7 

7 Aliás, se algo pode ser lido no contexto do Baixo Tapajós como uma tentativa de produzir um 
fora do neoliberalismo é, precisamente, a tentativa dos movimentos indígenas de escapar a esta 
forma de gestão e produção, a partir da autodeterminação de seus territórios.
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E essa, acredito, é uma das grandes contribuições de Tsing (2005) 
para pensarmos as fronteiras do capitalismo. Seguindo a linha argumen-
tativa da autora, o capitalismo neoliberal não existe como algo autônomo, 
hipostasiado e igualmente aplicável em todas as partes do mundo. Ele só 
existe em fricção, em tensão com determinados territórios. 

Uma etnografia da expansão do capitalismo neoliberal no Baixo 
Tapajós é, essencialmente, uma etnografia que reflete sobre as técnicas 
de produção do neoliberalismo: pensá-lo no campo é pensá-lo como 
uma prática que pretende transformar territórios e construir determi-
nadas espacialidades. Defini-lo por aquilo que ele faz e por aquilo que 
ele faz fazer, objetivando a criação de valor. Em outras palavras, é não 
dar de barato a existência do capitalismo neoliberal. E sim debruçar-se 
sobre a produção do capitalismo neoliberal, a partir do modo como este 
funciona em atrito, em tensão. 

Em suma, a proposta é não tomar o neoliberalismo como dado exis-
tente por si só e com igual potencial de expansão em toda a parte ao redor 
do mundo. E sim etnografar como o capitalismo contemporâneo se cons-
trói também na neoliberalização da floresta amazônica.

E aqui emerge outro ponto estruturante dessa etnografia, o segundo 
traço eminentemente antropológico dessa investigação: refletir e tentar 
entender como populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas do Baixo 
Tapajós formulam aquilo que vêm vivenciando nas últimas décadas. Para 
muitas dessas pessoas, acredito ser possível afirmar que o desenvolvi-
mento de uma fronteira do capitalismo contemporâneo com a correlata 
expansão de infraestrutura do Estado demandada por este processo é 
vivido como uma forma de guerra.

O enfoque na gramática belicista, acerca de uma guerra em curso, e 
seus efeitos destrutivos, devo explicar, não é meu. Se proponho a ênfase 
na destruição, é para reverberar aquilo que formulam os que mais sentem 
os efeitos desse processo em suas vidas. “Estamos em guerra”, coloca o 
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Cacique Braz. “Adversário, não! Inimigo!”, afirmava exaltado o padre 
Edilberto Sena, durante a Segunda Caravana em Defesa do Rio Tapajós, 
Seus Povos e suas Culturas, em 2016 — que acompanhei em minha primeira 
visita ao Tapajós. “Adversário”, continua o padre, “é o Flamengo do 
Botafogo, nós somos inimigos desses projetos. Estamos em luta, eu 
morrerei lutando”, finaliza ele.

Assim, impossibilitado de voltar a campo devido à pandemia de Covid-
19, me proponho, aqui, a me debruçar sobre momentos significativos de 
meu trabalho de campo (por ora interrompido) e em materiais levan-
tados por reportagens feitas por mim ou por outras pessoas. O desafio é 
como refletir antropologicamente sobre a expansão das lavouras de soja, 
o uso excessivo de agrotóxicos e a construção de uma malha infraestru-
tural no Baixo Tapajós.

Em suma, a abordagem antropológica que experimento aqui consiste 
em investigar a destruição a partir dos receios, medos e percepções 
das pessoas deste território multiétnico que é o Baixo Tapajós. Tentar 
compreender como compreendem os seus mundos em destruição e, 
claro, suas formas de refazê-los. A feitura da destruição como constitu-
tiva da expansão neoliberal é, precisamente, o que cabe ser etnografado. 
O que implica refletir acerca do que as pessoas falam sobre a expansão 
dos agrotóxicos e como são utilizados para transformação da paisagem: 
territórios multiétnicos e multiespécies em espaços esvaziados, aptos à 
expansão dos campos de soja. 

COMPOR PAISAGENS INTOXICADAS: A CRIAÇÃO DO VAZIO 

Seu Macaxeira: “acochado” pelo veneno

Partindo dos receios dos Tupinambá sobre a dinâmica da expansão da 
soja, decidi ir à margem direita, ao Planalto Santareno (região composta 
por partes dos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos) 
para entender o que ali acontecia.
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Quem nos acompanhou durante uma semana no Planalto Santareno foi 
Seu Antônio Alves, conhecido por todos como Seu Macaxeira. Agricultor 
e membro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém (STTR), 
ele foi ao mesmo tempo o guia e principal personagem da reportagem 
que eu estava então elaborando, junto com o fotojornalista Bruno Kelly. 
Havíamos ganhado o financiamento do Rainforest Journalism Fund em 
parceria com o Pulitzer Center para a realização de uma reportagem 
escrita e um documentário (ZUKER, 2020a) sobre a vida de comuni-
dades cercadas pela soja na região do Baixo Tapajós.

Em minha dupla função como jornalista e antropólogo, uma atividade 
nutre a outra. Como jornalista, consigo chegar a lugares onde me seria 
mais difícil como antropólogo. Como antropólogo, consigo incorporar 
momentos da apuração jornalística em minha etnografia de longa data, 
dando um desdobramento teórico para o qual a prática da reportagem 
mostra-se menos aberta. 

Por outro lado, também cabe ressaltar diferenças significativas entre 
a prática jornalística e a antropológica. Há diferenças fundamentais, que 
decorrem do tempo de relação estabelecida: telefonar para alguém para 
fazer uma entrevista de uma hora é radicalmente distinto de frequentar 
as mesmas pessoas ao longo de anos — e gera conhecimentos distintos. 
Enquanto para a antropologia importa pensar em questões como a desna-
turalização de determinados acontecimentos sociais, políticos e cultu-
rais, o modo como seus agentes os interpretam e as práticas que ensejam 
determinadas realidades, uma apuração jornalística tem em seu cerne 
apurar, analisar e apresentar ao grande público determinados aconteci-
mentos e investigações. 

Cada uma dessas práticas implica também posicionamentos éticos 
distintos com as pessoas entrevistadas ou junto às quais a etnografia se 
desenvolve. Posições cujas particularidades se originam nas próprias 
práticas, que eu poderia, aqui, sintetizar na seguinte proposição: enquanto 
a pessoa que pratica jornalismo possui um compromisso com o relato 
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verdadeiro dos fatos, aquela que se propõe a uma empreitada antropo-
lógica usualmente se debruça sobre a maneira de que culturas, fatos e 
situações políticas são produzidas. 

E é nessa tensão, nesse campo não sem contradições, que tento, preci-
samente, fazer uma reflexão antropológica de situações e falas que escutei 
na produção dessa reportagem sobre o avanço da soja no Baixo Tapajós. O 
que pretendo fazer aqui é, justamente, indagar sobre a feição da destruição, 
que produz um espaço vazio que permite o avanço da soja.

A ideia inicial era que Seu Macaxeira nos levasse para entrevistar conhe-
cidos seus, pessoas que enfrentam as dificuldades da vida ao redor de um 
plantio de soja. Aos poucos, pudemos entender que o maior problema, a 
violência cotidiana enfrentada por aquelas pessoas, era o entrelaçamento 
entre a tomada de suas terras e o convívio direto com a aplicação indiscri-
minada de agrotóxicos nos campos de soja. A presença de relatos acerca 
do impacto dos agrotóxicos era tanta que acabou ganhando também 
uma proeminência na reportagem — o que não estava de todo previsto 
quando elaboramos a pauta. Aliás, não estava nem mesmo prevista em 
meu projeto inicial de pesquisa do doutorado.

Seu Macaxeira foi aos poucos revelando que a sua própria vida estava 
particularmente afetada pelas dificuldades impostas pela convivência 
com o veneno. No início dos anos 2000, o terreno ao lado da sua casa 
foi comprado por um sulista recém-chegado à região. A princípio, Seu 
Macaxeira ficou feliz com a chegada do novo vizinho. Era simpático e dizia 
que vinha trabalhar a terra. Ao se apresentar, falou que queria mesmo vir 
para um lugar tranquilo, que lá no Sul tivera muito atrito com os vizinhos. 
Deu a impressão de que veio para se estabelecer.

 Seu Macaxeira havia se mudado em meados de 1999 para a comunidade 
de Santos da Boa Fé, junto à Rodovia Curuá-Una, em Santarém. Estava 
contente com a sua produção. Ali plantava mamão, cupuaçu, graviola, 
batata, maracujá e macaxeira — tanta que lhe rendeu o apelido. Com seu 
plantio, sustentava quatro filhos. Sem veneno. Naquele momento, virada 
do milênio, a soja nem sequer figurava em seu horizonte.
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“Foi um vizinho muito bom, só que aí ele começou a comprar terras”, 
relembra Macaxeira. Primeiro, ele comprou uma terra dos fundos. Depois, 
comprou a da direita. Já em 2002, começou a derrubar o mato que havia 
ao redor. Ele prometia àqueles de quem comprava terrenos que geraria 
empregos na região. Pouco a pouco, Macaxeira se viu cercado. A tranqui-
lidade prometida não vingou. Os empregos tampouco. Quando muito, na 
fase de derrubada da mata. Nessa época, era o barulho que mais transtornos 
trazia. Em seguida, a soja. “Aí comecei a passar muito atrito”, relembra.

Seu Macaxeira observava a reação da aplicação do veneno em seus 
filhos, “irritava os olhos, irritava a garganta. Era febre diária, era dor na 
cabeça”. O uso de agrotóxicos pelo vizinho começou a dificultar sua 
própria atividade profissional. “Eu que vivia da agricultura familiar, mais 
da colheita do mamão, da macaxeira, começou a não dar mais. O veneno 
não deixou”. As plantas passaram a não dar frutos. Ou, quando davam, já 
não eram frutos tão saudáveis como antes. As folhas murchavam antes 
de florescer. A saúde e o sustento de sua família estavam ameaçados.

Uma tarde de 2007, no início do verão amazônico, Macaxeira viu mais 
uma vez o vizinho iniciando a aplicação do veneno. Eram seis da tarde e 
as crianças estavam em casa. Preocupado, foi conversar sobre a situação 
com ele. “Eu embarguei. Disse que ele não colocasse mais veneno, senão 
eu ia dar parte dele”, relembra o agricultor. Alguns dias depois, o vizinho 
veio lhe fazer uma visita, também no fim da tarde. Pediu licença e disse: 
“Seu Antônio, hoje eu vim para fazer dois negócios: ou o senhor compra 
a minha área ou eu compro a sua.”.

Sitiado por um terreno maior que o seu, ambientalmente degradado 
pela derrubada da floresta e pelo acúmulo de veneno, com suas econo-
mias debilitadas pela atividade do vizinho, Macaxeira não tinha como 
comprar a área. “Nós não tivemos mais como ficar no terreno na época 
que eu morava. Ninguém mais conseguiu sobreviver respirando soja, 
com aquele veneno. E eu fui obrigado a vender”.

Macaxeira se mudou para outro local da mesma Santos da Boa Fé, o 
ramal do Jacaré, onde fizemos essa entrevista. A partir de 2005, a soja 
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tomou conta da comunidade e de outras tantas na região. “O veneno 
obriga a pessoa a entregar o seu lote. Não é mais o preço”, resume.

Quando de nossa entrevista, Seu Macaxeira se dizia “acochado” pelo 
veneno e sem ter perspectivas para onde ir. A sensação que ele nos trans-
mitia era a de que estava já tudo tomado pela soja e que, para ele, não 
restava lugar para comprar um terreno e manter a sua atividade como 
agricultor. A única opção que lhe parecia viável, ainda que penosamente, 
e com dificuldade de formular, seria a ida à cidade.

Além de áreas de agricultores tradicionais de comunidades ribeirinhas, 
como a de seu Macaxeira, quilombos e aldeias indígenas, entre as quais se 
destaca a de Açaizal,8 do povo Munduruku, compartilham a mesma situ-
ação de viverem cercados pelo veneno que acompanha o avanço da soja. 
Já a Floresta Nacional (Flona) do Tapajós é uma imensa área preservada, 
e as comunidades ribeirinhas e aldeias Munduruku existentes dentro da 
Flona vivem uma realidade diversa. Localizadas na beira do rio, distam 
cerca de 50 quilômetros da soja. Ainda assim, receiam que a soja avance 
sobre a floresta e já sentem os efeitos disso, como o aumento do calor e 
a invasão de insetos outrora desconhecidos. Quero me debruçar sobre 
duas reflexões levantadas por Seu Macaxeira. Para ser mais preciso, são 
na verdade dois aspectos de uma mesma reflexão:

a. o veneno utilizado na soja estaria expulsando moradores da região 
para abrir espaço para mais monocultivo da soja;

b. a dinâmica de criação de vazios a serem ocupados por campos de 
soja, que deixam rastros específicos, chamados por Macaxeira de 
“farsas”: fachadas de comunidades e de florestas remanescentes, 
sobreviventes, visíveis à beira da estrada, mas que escondem, por 
trás de si, apenas campos de soja.

8 Tentei, sem sucesso, contato com os caciques Munduruku para fazer uma reportagem sobre a 
situação ou mesmo tentar incluir as perspectivas deles neste texto. Remeto a uma reportagem 
específica, de Caio de Freitas Paes (2020), que relata bem as dificuldades e violências envol-
vidas no convívio com os agrotóxicos.
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Foi o procurador da República Felipe Moura Palha (MPF-PA), em 
outra reportagem que fiz também sobre o impacto de agrotóxicos, mas 
dessa vez envolvendo um arrozal no Marajó (ZUKER, 2020c), que me fez 
repensar os dias de convivência com Seu Macaxeira. Palha afirmou, de 
forma mais teórica, para além do caso específico sobre o qual eu o entre-
vistava, que “o grande erro das atividades econômicas na Amazônia, e 
principalmente no Pará, é levar em consideração que na área não tem 
ninguém”. Ou seja, pressupõem um grande vazio, um vazio demográ-
fico, que jamais existiu.

A afirmação de Palha levanta uma questão importante: as atividades 
econômicas implantadas na Amazônia, e em especial no Pará, ignoram 
a existência de pessoas que vivem ali. O que me permite voltar ao Baixo 
Tapajós e recolocar a reflexão de Seu Macaxeira em outro patamar: os 
agrotóxicos como forma de tornar real o imaginário colonial de um espaço 
vazio, que apenas espera para ser transformado, preenchido e incorpo-
rado a uma cadeia de trocas globais. Mas há, evidentemente, um outro lado 
deste processo polivalente: não se consideram as pessoas que ali vivem, 
mas, ao dar forma a esse espaço esvaziado, o plano parece ser integrar as 
pessoas que ali vivem nessas cadeias produtivas e/ou enquanto trabalha-
dores urbanos precarizados. Como coloca Michelle Murphy, cabe aqui 
refletir acerca das condições que operam no Baixo Tapajós o que ela deno-
mina de “capitalismo de colonização por povoamento, tal como expresso 
por relações químicas” (MURPHY, 2017, p. 496, tradução minha).9

9 O original em inglês, “settler-colonial capitalism as expressed through chemical relations” (MURPHY, 
2017, p. 496), faz referência a expressão “settler-colonialism”, uma forma de colonialismo de 
povoamento, centrada em formas de ocupação de um território por uma população forânea. O 
termo, na historiografia brasileira moderna, é utilizado em oposição às chamadas colonização 
de exploração, da qual o Brasil seria um exemplo, e à colonização de povoamento, desenvolvida 
nos Estados Unidos. Essa distinção vem sendo questionada, já que as ditas “colônias de povo-
amento” também eram exploradas a partir de uma lógica de acumulação primitiva do capital, 
e as chamadas “colônias de exploração” também foram povoadas.
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Antropologia dos agrotóxicos

O que significa abordar antropologicamente os usos de agrotóxicos? O 
que pode a antropologia aportar para reflexões sobre o que é a toxicidade 
ou sobre a maneira de definir um agente tóxico, por exemplo? Como se dá 
a composição do real regida pelo veneno? Que mundo é esse que emerge, 
mediado pelo veneno?

Alex Nading (2020), em artigo dedicado a uma revisão bibliográfica 
acerca dos modos de que a antropologia reflete sobre a toxicidade de 
elementos inorgânicos, apresenta com clareza a dificuldade de abordar 
as relações tóxicas. Se, por um lado, Nading fala em algo tão concreto 
como “uma composição tóxica de mundos” (toxic worlding, no original 
em inglês), por outro, ele trata do caráter elusivo que marca o impacto 
de agentes tóxicos sobre a vida:

A toxicidade é elusiva. Os efeitos de produtos químicos inor-
gânicos, de metais ou de gases nos organismos variam depen-
dendo da dosagem, da presença de outras substâncias orgânicas 
e inorgânicas e de fatores genéticos e nutricionais. A toxicidade 
emerge nas biologias e ecologias situadas de determinados 
corpos e lugares, mas essas particularidades se somam a um 
padrão global de danos, relacionados à supremacia branca, ao 
colonialismo e à exploração econômica. (NADING, 2020, p. 
210, tradução minha) 

Em sua bela etnografia junto ao povo Cofán, da Amazônia equatoriana, 
Michael Cepek (2018) trata da dificuldade de estabelecer uma relação de 
causalidade entre os casos de câncer e outras doenças detectadas entre 
os indígenas e a sua origem na contaminação por vazamentos ocorridos 
pela atividade petroleira em seu território. A descrição de cenas em que 
caçadores se veem totalmente cobertos por petróleo, de caças que deixam 
pegadas de petróleo e ainda assim são comidas, ou mesmo de manchas 
de petróleo nas fontes de água potável são acachapantes.
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Mas, mesmo diante da materialidade de uma substância viscosa, 
preta e de difícil dissolução, muito mais concreta e menos escapadiça 
do que agrotóxicos pulverizados em plantas, os médicos e os cientistas 
que acompanham os Cofán encontram dificuldades para estabelecer 
um vínculo direto entre os vazamentos de petróleo cru e as doenças. 
O motivo, compartilhado tanto no que diz respeito aos vazamentos de 
petróleo quanto ao uso de agrotóxicos, é que os efeitos só podem ser 
medidos a longo prazo, e uma série de outras variáveis devem ser levadas 
em consideração, como predisposição genética e alimentação. Dessa 
forma, é praticamente impossível isolar os outros fatores para deter-
minar a causalidade entre veneno e doença.

Por isso, Nading (2020) chega a falar que os desastres tóxicos 
demandam uma estética própria para que possam ser visualizados, um 
outro léxico para que sejam descritos e novas bases legais para definir 
uma situação de desastre tóxico. Assim, uma etnografia que se debruce 
sobre o modo de que agrotóxicos compõem mundos deve lidar com um 
elevado grau de incerteza e indeterminação. 

Outra dificuldade — e se a elenco é apenas porque, ao fazê-lo, acre-
dito não estar limitando, mas antes apontando os caminhos que se abrem 
— diz respeito também à tentativa de fazer uma etnografia da prática. As 
propostas de Annemarie Mol (2002) me despertaram enorme interesse, 
sobretudo o modo como ela propõe a etnografia como uma praxiografia. 
Ou seja, seu interesse não está em como pacientes e médicos interpretam 
e representam de modo diferencial o que é determinada doença, e sim 
etnografar o modo como determinadas práticas ensejam o real, no caso, 
a doença (enact o real, como bem coloca Mol em inglês).

A mudança proposta pela autora holandesa, da representação das 
doenças feitas pela ciência para as práticas médicas que ensejam as 
doenças, coloca-me um enorme desafio metodológico para uma antro-
pologia das práticas de criação de espaços esvaziados sobre territórios 
multiétnicos. Eu não tenho o mesmo acesso para acompanhar fazen-
deiros criando seus campos de soja em meio à floresta amazônica em 
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comparação ao que Mol teve para acompanhar pacientes acometidos por 
aterosclerose em hospitais universitários holandeses. Mesmo porque 
são atividades muitas vezes realizadas na surdina, já que, em inúmeros 
casos, abundam ilegalidades e violências. Também não tenho acesso aos 
canteiros de obras ou aos escritórios de engenharia que projetam as obras 
de infraestrutura para a região, o que não significa dizer que eu não tenha 
acesso algum a essas práticas, já que posso consultar relatórios, vídeos de 
divulgação on-line e entrevistas pontuais que eu mesmo pude realizar.

Mas o que mais me interessa apontar aqui é a possibilidade de fazer 
uma antropologia da prática na medida em que essa prática de destruição 
de territórios e criação de espaços vazios gera rastros. Por isso, cabe aqui 
colocar as possibilidades de fazer uma etnografia que leve em conta um 
paradigma indiciário (GINZBURG, 2007 [1986]). Ou seja, uma antropo-
logia da prática sem acesso à prática. Ou melhor, uma antropologia da 
prática que apenas pode acessá-la a partir dos efeitos gerados por ela, por 
aquilo que ela faz, pelos restos que deixa enquanto rastros. Inversamente, 
cabe pensar que não existe uma relação unidirecional de causa. Ou seja, 
as práticas não apenas engendram. Ao contrário, engendramentos são 
praticados como política de extermínio. A expansão da soja é um processo 
cuja existência apenas se aprende ao tentar decifrar seus efeitos, ainda 
que esses efeitos sejam apreendidos em sua negatividade, a diminuição 
das variedades de formas de vida humana e não humana.

Nesse sentido, sigo a proposta pragmática de Pignarre e Stengers 
(2005), que almejam definir o capitalismo menos em sua essência, e sim 
como um sistema feiticeiro, reconhecê-lo pelo que ele pode fazer. Definir 
os agrotóxicos, a toxicidade de elementos inorgânicos aplicados sobre a 
soja, a partir do que eles fazem, permite uma abertura para uma certa teoria 
etnográfica, que leva em consideração sobretudo reflexões de pessoas 
que testemunham as transformações nas paisagens, na demografia e nas 
formas de vida que acompanham a expansão da soja no Baixo Tapajós. 

Não apenas as ciências biológicas ou a epidemiologia médica (de suma 
importância, é preciso dizer agora, mais do que nunca dizer!) são capazes 
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de explicar o modo como os agrotóxicos operam no corpo humano, nas 
florestas, nas águas e no ar. Parece haver também uma epidemiologia 
popular (BROWN, 2007), uma reflexão da parte daqueles mais afetados 
por situações tóxicas, como os que convivem com a expansão dos campos 
de soja no Baixo Tapajós, acerca dos efeitos concretos produzidos pelo 
uso excessivo de agrotóxicos. 

O agrotóxico, indissociável de seus efeitos, emerge como um ponto 
de vista privilegiado para discutir não apenas o que é o tóxico, mas o que 
conta como natureza, como saúde, como corpo e, no caso que aqui nos 
interessa, a produção de espaços a partir de tecnologias políticas precisas 
e as mudanças demográficas e culturais que acarreta. Assim, desloco aqui 
a reflexão acerca dos efeitos do uso de agrotóxicos, usualmente enfo-
cada no corpo, para pensar a destruição e a ocupação do território. Mais 
precisamente, para pensar uma tecnologia de produção de um espaço 
esvaziado que garanta o avanço da soja — uma paisagem necropolítica 
produzida não apenas pelo adoecimento de corpos, mas também pelo 
adoecimento de territórios.

Ocupar o território

As falas de Seu Macaxeira — e de tantas outras pessoas que venho entre-
vistando ao longo dos últimos anos — podem ser entendidas como uma 
teoria etnográfica acerca da toxicidade de agentes químicos utilizados 
nas lavouras de soja e milho. Notadamente, o mais utilizado, aquele do 
qual se fala sem muito receio, como algo cotidiano, é o glifosato, o agro-
tóxico mais aplicado no mundo, geralmente utilizado em plantas gene-
ticamente modificadas.

Certo dia Seu Macaxeira nos levou até a casa de um agricultor sulista, 
Gaúcho, como todos o chamavam, próximo à comunidade de Boa 
Esperança. Ele imaginava nos mostrar as plantações de macaxeira de 
alguém afetado pela soja. Qual não foi a nossa surpresa quando ele recusou 
a entrevista. “Eu não quero confusão, como que vou falar mal do sojeiro 
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se eles alugam minha terra? Consigo até um pouco de glifosato”, disse.
Alto, de olhos claros, passou a fazer contas sobre a dificuldade de dar 

continuidade à produção de farinha, negócio a que antes se dedicava. 
Queria demonstrar, matematicamente, que o mais lucrativo e lógico 
para aquele que possui um pequeno pedaço de terra na região é alugá-la 
para os sojeiros. A saca de farinha de mandioca, segundo ele, chega a ser 
vendida por R$ 80 no Mercado de Santarém. Com R$ 20 de frete que 
precisa pagar para percorrer os mais de 40 quilômetros que separam a 
comunidade de Boa Esperança (onde vive) do centro da cidade, “não dá 
para nada”, em suas próprias palavras. 

Em compensação, alugando o terreno para produção de soja, obtém 
um rendimento fixo, independente da produtividade. “Se tivesse 100 
hectares”, refletia ele em voz alta, enquanto fazia contas, “arrendava 70 
para a produção de soja e vivia de renda.”

O agrotóxico mencionado por Gaúcho, o glifosato, é uma substância 
química cuja regularização está sujeita a debates internacionais. A Agência 
Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc) reconheceu como provável o 
potencial cancerígeno da substância. O México decidiu no último dia de 
2020 pela sua proibição gradual (GRIGORI, 2021) até a retirada total do 
produto do mercado, que deve ocorrer em até três anos. Diversos países 
já possuem severas restrições contra o uso do herbicida ou pretendem 
bani-lo por completo. A própria Alemanha, país-sede da empresa produ-
tora do glifosato, a Bayer/Monsanto, estabeleceu um programa de bani-
mento gradual do agrotóxico até o final de 2023. No Brasil, a decisão 
judicial que tentou barrar o uso em 2018 não prosperou e, em 2020, a 
Anvisa renovou o uso do herbicida por tempo indeterminado, apesar 
dos indícios de que o agrotóxico é um dos que mais contamina no país, 
chegando a 2.430 pessoas contaminadas entre 2010 e 2019 e 76 mortes 
no mesmo período (FONSECA, GRIGORI e LAVOR, 2020).

Em sua excelente etnografia, Hetherington (2013) leva a sério a propo-
sição de trabalhadores rurais no leste do Paraguai de que “a soja mata”. 
Um dos pontos mais interessantes do argumento de Hetherington é de 
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que é o grão da soja (com grande enfoque na soja transgênica) o respon-
sável por articular toda uma série de relações de forças, como o despejo de 
populações rurais, a ação da polícia e os posicionamentos dos proprietá-
rios dos sinos e da Monsanto, assim como o volume de efluentes químicos 
nos rios, os casos de violência e o aumento da desigualdade. A situação se 
repete em tantos outros locais do subcontinente sul-americano, a ponto 
de uma grande produtora mundial de agrotóxicos falar em “república 
unida de la soja”, em seus anúncios em jornais argentinos, como analisa 
com perspicácia Gordillo (2019). 

O importante a ressaltar é que na análise de Hetherington, reverbe-
rando o que dizem os camponeses paraguaios da fronteira junto ao Brasil, 
a mediação entre hierarquias, desigualdades e violência se dá pela soja. 
Para tanto, o autor se afasta da interpretação de que seria uma figura de 
linguagem ou uma retórica política para tentar entender como os grãos 
de soja de fato matam. 

Já aqui, o caminho tem sido seguir como essa relação soja-fazen-
deiro-agrotóxico engendra mundos. No Baixo Tapajós, soja-fazen-
deiro-agrotóxico só existem relacionados. Eles se tornam o que são 
juntos, articulando cenários não menos violentos do que os descritos 
por Hetherington no Paraguai, eliminando outras espécies, transfor-
mando a paisagem e até mesmo fazendo com que pessoas se desloquem. 
Ou seja, o caminho é narrar essa história particular da transformação da 
floresta em campos de soja no Baixo Tapajós como efeito desta relação 
entre soja-fazendeiro-agrotóxico.

Tento explicar. A soja só pode existir na Amazônia, e, especificamente 
no caso que aqui trago, do Baixo Amazonas paraense, na medida em que 
os fazendeiros transformam um território artificial para seu crescimento. 
Numa região em que o nível pluviométrico ao longo do ano e o solo não 
são adequados para a soja, é necessário que o fazendeiro administre 
fertilizantes (como aqueles de origem no fósforo) e agrotóxicos (como 
o glifosato), para tornar o ambiente apto ao desenvolvimento da cultura.



335

Donna Haraway (2016) nos convida a repensar outras formas de contar 
histórias para além do excepcionalismo humano. O vir a ser de espécies, 
já em conjunto, em trocas que as definem: 

Tornar-se-com, e não tornar-se, é o nome do jogo [...], as espé-
cies companheiras estão implacavelmente tornando-se-com. A 
categoria espécies companheiras me ajuda a recusar o excepcio-
nalismo humano sem invocar o pós-humanismo. (HARAWAY, 
2016, pp. 12-13, tradução minha)

Essa história que a relação soja-fazendeiro-agrotóxico nos permite 
contar é uma história de conquista de novos territórios. Dados disponi-
bilizados pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário 
e da Pesca (SEDAP) do Pará e pelo IBGE apontam que a área destinada 
à produção de grãos de soja no Baixo Tapajós tem tido um crescimento 
vertiginoso nas duas últimas décadas. Apenas no município de Santarém, 
a produção saltou de 50 hectares no ano 2000 para 19 mil hectares em 
2018. Já em Belterra, a diferença foi de nenhum hectare de soja plantada no 
ano 2000 para 13.851 hectares em 2018. (SEDAP-PA/IBGE, PRODUÇÃO 
AGRÍCOLA MUNICIPAL, 2020).
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GRÁFICO 1  |  DADOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL INDICAM AUMENTO NA 
ÁREA DESTINADA AO PLANTIO DA SOJA NO PLANALTO SANTARENO 

fonte: SEDAP-PA e IBGE (2020).

Os números apontam para um inegável avanço na área do plantio da 
soja na região. Os defensores dessa forma de agricultura afirmam que 
tal expansão se deu sobre áreas já previamente degradadas, sem que 
fosse necessária a derrubada de floresta para tanto. Alegam também 
que cumprem os acordos da moratória da soja, que, instaurada em 2006, 
reduziu drasticamente o desmatamento na região. Há inclusive uma 
bibliografia especializada que atenta para os efeitos da moratória em 
barrar o desmatamento (HEILMAYR et al., 2020).10 

10 A moratória da soja é um pacto que tenta garantir que a soja produzida na Amazônia não esteja 
relacionada ao desmatamento. Firmada em 24/07/2006, este acordo possui uma regra básica: 
empresas associadas à Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (a Abiove) e a 
Associação Brasileira dos Exportadores de Cereais (Anec) não comprariam soja de áreas desma-
tadas na Amazônia a partir de 22 de julho de 2008. Há uma disputa político-científica ao redor 
dos efeitos da moratória: para alguns, ela teria evitado desmatamentos de milhares de hectares. 
Para outros, trata-se de um mecanismo que acaba por maquiar os dados do desmatamento 
voltado para soja, visto que esta pode avançar livremente sobre antigos passivos ambientais, 
como a pecuária, que passa a buscar novas terras e promover mais desmatamento. Para este 
debate: Terra de Direitos (2021).
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Entretanto, a percepção daqueles que constituem suas vidas junto à 
terra no Baixo Tapajós e estão paulatinamente sendo cercados pela soja é 
outra.11 Daí o valor dessa etnografia, para entender o modo como o avanço 
da soja opera na região a partir dessa “composição tóxica”.

A situação de Seu Curica, morador da comunidade Boa Esperança, é 
uma imagem condensada do modo pelo qual se cria um espaço esvaziado 
pelo trinômio soja-fazendeiro-agrotóxico. A propriedade de Seu Curica 
é pequena. Ela está envolta por toda uma variedade de espécies vegetais. 
Mas para além de seus muros, como que os pressionando, estão os campos 
de soja. A imagem é desoladora: um pequeno quadrado com múltiplas 
colorações de verde e formatos de plantas, cercado por um campo amar-
ronzado e terroso de soja, com um leve cheiro adocicado e químico no ar. 

A diferença entre os terrenos salta aos olhos: do lado de cá da cerca, 
nos arredores da casa, uma proliferação de espécies: bananeiras, cajueiros, 
limoeiros, macaxeiras e outras tantas árvores frutíferas. Do outro lado: 
soja, milho e glifosato. O próprio cemitério da comunidade, onde está 
enterrada a esposa de Seu Curica, cuja morte por câncer ele relaciona com 
a aplicação indiscriminada de agrotóxicos, está cercado pelos campos 
de monocultura.

Ali reina uma certa melancolia, um descompasso entre um mundo 
que deixou de existir com o avanço dos campos de soja e este pequeno 
quadrado sobrevivente. A amargura parece decorrer de uma sensação de 
inexorabilidade desse processo de expansão da soja, como se sua proprie-
dade fosse anacrônica, um espaço fora do tempo, um enclave efêmero, 
prestes a sucumbir. 

11 Estou tentando elaborar, junto com uma equipe de jornalistas especializada em dados de saté-
lites, um mapa que transcorra no tempo, mostrando o modo como a soja avançou na região, 
para tornar mais visível a situação.
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Algumas pessoas que tentaram resistir não conseguiram. 
Eles [os sojeiros] foram comprando aqui e ali, e aqueles que 
ficaram no meio foram obrigados a vender, porque não têm 
condições. O veneno mata tudo, leva tudo, o veneno sai fora 
pros sítio tudo. Por isso venderam tudo. Não tinham mais 
condições de plantar.

É o que relata seu Curica. A aplicação de veneno impede que seu jardim 
floresça como antes. Ele mostra um cajueiro em seu quintal: “Dão tudo 
sementes. Floresce, mas não nasce”.

Outros produtores rurais que entrevistei falam da necessidade de 
eles mesmos terem sido obrigados a passar a utilizar agrotóxicos, pois, 
do contrário, suas plantações não vingavam. Isso ocorre porque as pragas 
fogem dos campos de soja e inviabilizam as plantações familiares. Aceitar 
que devem usar agrotóxicos, para as suas próprias plantações, é sempre 
reconhecido com tristeza, a mesma melancolia de quem encara mais 
essa faceta deste processo aterrorizante do qual não consegue escapar.

Outro aspecto levantado por diversas comunidades é o aumento da 
fome. Quilombolas, indígenas e membros de comunidades ribeirinhas 
tradicionais falam com frequência sobre a diminuição das áreas de expansão 
das lavouras tradicionais e uma menor produção em áreas próximas aos 
campos de soja. De modo correlato, as comunidades também estão preo-
cupadas com a diminuição da pesca: com a construção do porto da Cargill 
na orla da cidade de Santarém (iniciada em 1999 e finalizada em 2003), às 
beiras do Tapajós, muitos dos pescadores que ali saíam em busca de seus 
alimentos e para pesca comercial começaram a pescar em territórios mais 
afastados, como o Quilombo do Bom Jardim, já cercado pela soja, levando 
a um aumento no nível de conflitos e diminuição da oferta de pesca.

Situação essa que só tende a se agravar com a continuidade da imple-
mentação das obras de infraestrutura para exportação de grãos, incluindo 
os portos do Lago do Maicá (tanto o terminal de cargas quanto o de distri-
buição de combustível para as embarcações), de Miritituba, a Ferrovia 
Ferrogrão e a hidrovia Tapajós-Teles Pires. Principalmente os portos e 



339

as hidrovias levariam à destruição dos locais de reprodução dos peixes. O 
efeito da Ferrogrão, por sua vez, está mais relacionado ao desmatamento e à 
grilagem, que, como sabemos, sempre vem acompanhada de mais violência.

GRÁFICO 2  |  DADOS DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL INDICAM QUEDA 
NA ÁREA DESTINADA AO PLANTIO DA MACAXEIRA (MANDIOCA) NO PLANALTO 
SANTARENO

fonte: SEDAP-PA e IBGE (2020). Gráficos produzidos pelo autor.

O que cabe ressaltar nesse cenário desolador é que se o avanço da soja 
estrangula as comunidades e diminui suas áreas produtivas, as obras de 
infraestrutura que permitiriam o melhor fluxo de exportação da soja 
destroem os ambientes de reprodução dos peixes. Mas não é só. Com 
mais infraestrutura, uma vez resolvido o gargalo do escoamento, os 
próprios empresários da soja esperam poder expandir ainda mais a área 
de plantio no Baixo Tapajós, como me comentou um dos dirigentes do 
sindicato que representa os produtores de soja na região. Outro ponto 
que merece atenção é a solução a ser dada para garantir o suprimento de 
peixes para a população da região: o aumento de pisciculturas em lagos, 
cuja alimentação se baseia em… soja. 
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A articulação simbiótica entre soja-fazendeiro-agrotóxico apenas 
avança. E a soja parece tudo transformar, criando outras demandas para 
mais soja e novos territórios, impossibilitando outras formas de relação 
(com pessoas ou com a terra) que não aquelas mediadas pelo próprio grão.

Violência, Estado e monocultura

Em Against the grain: a deep history of the earliest states, James Scott (2017) 
cria uma antinarrativa da evolução política do Estado, centrado no surgi-
mento, na Mesopotâmia, das formas de organização que hoje conside-
ramos estatais. Ele propõe uma torção na narrativa histórica, segundo a 
qual a domesticação das plantas e dos animais teriam levado diretamente 
à sedentarização e à criação dos Estados. 

Scott empreende sua reflexão a partir daqueles que estavam “de fora”, 
os chamados bárbaros, aqueles que, aos olhos do Estado, cabia conquistar 
e integrar aos seus mecanismos políticos. O autor propõe abandonarmos 
a narrativa do progresso que domina nossa leitura sobre a origem do 
Estado, marcada pela existência de um movimento inexorável de atração 
dos chamados bárbaros às benesses que as formas estatais ofereciam 
(como luxo, cultura e oportunidades). Para Scott, tratava-se, na verdade, 
de escapar, pois essas formações estatais, reunindo em um mesmo espaço 
uma grande concentração de humanos, animais e plantas, se tornaram 
lócus privilegiados para proliferação de pragas e epidemias. A hipótese 
com a qual o autor trabalha, com uma abundância de indícios arqueo-
lógicos é, portanto, que a vida dos bárbaros fora das formações estatais 
fosse simplesmente melhor.

Dessa forma, Scott constrói o seu ponto principal, que diz respeito 
à relação entre Estados e grãos. A facilidade de taxar e acumular grãos 
permite a emergência de toda uma estrutura política de controle e concen-
tração de poderes:
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É certamente surpreendente que virtualmente todos os Estados 
clássicos tenham sido baseados em grãos, incluindo painço. A 
história não registra Estados de mandioca, sagu, inhame, taro, 
banana-da-terra, fruta-pão ou batata-doce. (“Repúblicas de 
banana” não se qualificam!) Meu palpite é que apenas os grãos 
são mais adequados para produção concentrada, tributação, 
apropriação, levantamentos cadastrais, armazenamento e 
racionamento. Em solo adequado, o trigo fornece a agroeco-
logia para densas concentrações de seres humanos. (SCOTT, 
2017, p. 21, tradução minha) 

Ou seja, os grãos permitem uma forma de armazenamento e taxação 
suficientes para que possam ser utilizados em proveito de um projeto polí-
tico centralizador e com uso da violência. E é por isso que eles demandam 
uma intensa alteração paisagística estatal, com obras de infraestrutura 
que permitam ao mesmo tempo deter a lama e manter terra e água sepa-
radas (obras de irrigação e drenagem), controlar a taxação e obrigar que as 
pessoas permaneçam ali trabalhando e que não decidam ir embora. Scott 
argumenta inclusive que as fortificações, que muitas vezes cercavam os 
antigos Estados, eram voltadas mais para impedir que as pessoas que ali 
viviam escapassem do que para protegê-las de ataques dos chamados 
bárbaros.

Difícil seria ler as páginas de Scott e não pensar que essa mesma estru-
tura de expansão do domínio estatal sobre outras formas de organização 
social seja operativa na Amazônia contemporânea. Populações indígenas 
e comunidades tradicionais cercadas pelo avanço de plantações de mono-
cultura e da infraestrutura estatal sendo obrigadas a migrar para perife-
rias das cidades, uma vez estranguladas suas formas de vida.

Ora, Stefano Mancuso (2019) propõe considerarmos as relações entre 
humanos e grãos, originadas no Crescente Fértil e analisadas acima por 
Scott, verdadeiras relações simbióticas. Trata-se de uma história de 
coevolução dos humanos com as plantas: 
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Algumas delas tornaram-se companheiras inseparáveis e lhe 
proporcionam o alimento de que ele precisa, recebendo em 
troca segurança e cuidados; mas, acima de tudo, obtendo um 
vetor supereficiente capaz de espalhá-las por todo o planeta 
[...] um negócio tão vantajoso que hoje apenas três espécies 
de plantas — trigo, milho e arroz — fornecem cerca de 60% 
das calorias consumidas pela humanidade, e, em troca, colo-
nizaram enormes áreas em todos os continentes, superando 
qualquer concorrente vegetal em termos de disseminação na 
terra. (MANCUSO, 2019, p. 52, grifo no original)

É importante refletir sobre o papel dos agrotóxicos nessa expansão, 
hoje, pela Amazônia brasileira. Vale lembrar aqui que o conceito de plan-
tation, como elaborado por Haraway e Tsing (2019), inclui simplificação 
radical, substituição de pessoas, plantações, micróbios e formas de vida, 
trabalho forçado e desordenamento dos tempos de geração, incluindo 
os humanos. As plantations, em outro momento da obra de Tsing (2019), 
são caracterizadas pela ideia de escalabilidade, do preparo do solo e das 
condições necessárias para que determinadas espécies possam pros-
perar de modo replicável, como que excluindo as relações que poderiam 
ter com territórios específicos. O sonho da escalabilidade seria replicar 
sempre o mesmo modelo, não importa exatamente onde.

O exemplo sobre o qual Tsing se debruça é o dos experimentos portu-
gueses com a cana-de-açúcar, na Ilha da Madeira, e sua replicação no 
Brasil. A cana transposta ao Brasil era plantada isoladamente, sem as espé-
cies com as quais se relacionava em seus locais de origem na Ásia, com 
uma reprodução que se dá por clonagem. Era um modelo perfeito para 
ser escalado, bastando alterar a paisagem e preparar o solo para permitir 
seu desenvolvimento. Tsing os considera como “elementos paisagísticos 
sem relações transformadoras” (TSING, 2019, p. 183).

Esse processo de transposição de uma planta de um local para outro 
e a criação de um espaço que permitisse à planta se reproduzir em escala 
veio, como todos sabem, acompanhando de um processo duplamente 
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violento: portugueses escravizavam africanos para trabalhar no Brasil 
e, assim, essa associação entre cana e poder colonial ia ocupando terri-
tórios indígenas.

Não me parece exagero afirmar que o modelo da plantation segue 
firme, possibilitando a construção de um novo espaço na Amazônia, em 
que os produtos químicos, sejam eles herbicidas, sejam fertilizantes, 
sejam dessecadores, tornam possível a expansão em escala da soja. É 
como se, para a relação soja-fazendeiro-agrotóxico, os territórios exis-
tentes devessem ser transformados e preparados como um espaço sem 
relações, não social, sem outras espécies, para que a soja possa proliferar. 

Mas, é claro, se há a pretensão de que a soja se reproduza de forma 
totalmente escalável, igual em todas as partes, cabe também atentar que 
outras relações são criadas pela soja em seu ato de destruir. Relações 
estas que se dão com a infraestrutura do Estado construída para escoar 
mais soja, infraestrutura essa que, ao ser construída, permite que a soja 
avance ainda mais. Uma verdadeira composição tóxica de um espaço que 
garante o mutualismo soja-infraestrutura.

Gostaria de aprofundar a posição, defendida por membros do agro-
negócio em Santarém, quanto à possibilidade de expansão das lavouras 
para outras áreas, que eles consideram degradadas, sem necessidade de 
desmatamento da floresta nativa. Áreas que eles denominam de antro-
pizadas, já tocadas pelo homem, em oposição a um imaginário sexista e 
equivocado de uma floresta virgem e intocada.

Entretanto, aquilo que vivem os agricultores familiares é muito 
distinto. Manoel Edivaldo Santos Matos é o Peixe, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Santarém. A entidade representa os agri-
cultores familiares da região e trabalha em oposição à expansão da soja. 
Ele ri e dá um tapa no ar, como quem diz “isso é uma besteira”, quando 
pergunto se a moratória da soja teria impedido o avanço do desmatamento.

Tomo aqui a explicação de Carlos Nobre, especialista em dinâmicas 
da floresta amazônica — a fala foi feita em comunicação pessoal para uma 
reportagem que realizei para a Thomson Reuters Foundation, embora 
esse trecho específico não tenha entrado na matéria. O fenômeno ao 
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qual Peixe se refere recebe o nome entre especialistas de deforestation 
displacement: é quando áreas já “antropizadas” de agricultura familiar ou 
de pastagem extensiva de bovinos são tomadas pela soja. Dessa forma, 
ela não implicaria em desmatamento. Mas o que vêm sendo notado é 
que toda a produção preexistente aos campos de soja não deixa inteira-
mente de existir, e os agricultores ou criadores de gado saem em busca 
de novas áreas para desmatar. Ou seja, a soja avança e faz com que novas 
áreas antrópicas surjam, permitindo sua futura conversão em monocul-
tura de soja, em um ciclo que só favorece o desmatamento, apoiado pela 
certeza de que perdões virão de tempos em tempos, articulados pelos 
representantes destes fazendeiros em Brasília.

Volto aqui para Seu Macaxeira, que, “acochado” pela soja, não encontra 
outro lugar onde possa desenvolver suas atividades agrícolas. A categoria 
que utiliza para se referir às faixas de comunidades e de floresta remanes-
centes não deixa dúvida quanto à sua percepção do processo. A soja implica 
uma importante transformação demográfica, forçando a migração de 
pessoas para as periferias de Santarém ou mesmo para comunidades-pólo — 
comunidades maiores que, ao longo dos anos, se tornam pequenos centros 
urbanos. Esse é, por exemplo, o caso de Boa Esperança, que está sendo 
inflada pelo influxo de gente vindo de comunidades menores, enquanto 
sua área de floresta ou de cultivo familiar é destruída.

Em conversa com Seu Macaxeira e Peixe, o sindicalista mostra-se 
cético em relação às promessas do setor de agronegócios, no sentido que 
a expansão das áreas de soja, dos portos, de ferrovias e hidrovias trarão 
melhorias para a situação socioeconômica da região: 

Essa história não vale mais. Porque a gente sabe que onde existe 
isso, tem aqueles que se dão bem, e muito bem. Mas a maioria 
da população é afetada negativamente: ou seja, aumenta a 
pobreza, aumenta a miséria, aumenta a fome, a insegurança 
pública, a violência aumenta. Concentra renda, concentra terra 
e aumenta os impactos negativos na área social. Principalmente 
na área da saúde.
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Peixe e Seu Macaxeira dão especial atenção em seus relatos à situação 
de vulnerabilidade daqueles que vendem suas terras, cercados pela soja 
e pelo veneno, e que acreditam que na cidade o valor que receberam pelo 
terreno serviria para a vida toda. Aos poucos, as pessoas se veem sem 
nenhuma fonte de renda e estão sujeitas a todos os tipos de violência 
sofridos por alguém que vive na periferia de uma cidade amazônica. 

A relação soja-fazendeiro-agrotóxico captura as pessoas de um modo 
muito particular, com intensa afinidade com a formação de centros 
urbanos e a taxação do Estado. Uma captura a favor do Estado, que inten-
sifica desigualdades. De certa forma, poderia dizer que o veneno é opera-
tivo na criação de espaços estatais. Ou que, inversamente, ele é uma das 
tecnologias pelas quais o estado se espacializa, tornando paisagens aptas 
e capturando corpos em um modo de produção e taxação que favorece 
o fortalecimento estatal. O veneno como agente da necropolítica capaz 
de destruir a terra e a relação com as pessoas junto a ela se conformam, 
extirpando a diversidade.

Patógenos, colonização e agrotóxicos

Em Involuntários da pátria, Eduardo Viveiros de Castro (2017) trata 
do longo e ininterrupto processo do Estado brasileiro e seus ideólogos, 
relacionando a ininterrupta formação de trabalhadores urbanos para o 
capital e a tomada de terras indígenas: “o Estado brasileiro e seus ideó-
logos sempre apostaram que os índios iriam desaparecer, e quanto mais 
rapidamente melhor; fizeram o possível e o impossível, o inominável e o 
abominável para tanto” (VIVEIROS DE CASTRO, 2017, p. 5).

Em seu argumento, o extermínio não passa, exclusivamente, pela 
morte física. Passa também por técnicas de “desindianizar” os indígenas 
e transformá-los em “trabalhadores nacionais”, por meio da cristiani-
zação, da proibição de hábitos culturais e das línguas. Em suma: 
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Submetê-los a um regime de trabalho, polícia e administração. 
Mas, acima de tudo, cortar a relação deles com a terra. Separar 
os índios (e todos os demais indígenas) de sua relação orgâ-
nica, política, social, vital com a terra e com suas comunidades 
que vivem da terra — essa separação sempre foi vista como 
condição necessária para transformar o índio em cidadão. 
Em cidadão pobre, naturalmente. (VIVEIROS DE CASTRO, 
2017, p. 5)

É possível ainda adicionar uma outra camada na argumentação de 
Viveiros de Castro: patógenos, como vírus e bactérias, sempre foram 
aliados na tentativa de criar um vazio demográfico que permitisse expandir 
ainda mais o domínio colonial sobre territórios indígenas. As doenças 
respiratórias, grandes vilãs da colonização, rapidamente se desenvolviam 
em pneumonia, como reflete o Dr. Douglas Rodrigues, médico especiali-
zado em saúde indígena de povos de recente contato (ZUKER, 2020b). 
Sem tratamento conhecido, povos inteiros morriam sem respirar — e 
ainda morrem, já que essa situação foi exacerbada pela Covid-19.

Amplamente documentados pelo Relatório Figueiredo12 estão os 
casos de utilização de substâncias letais contra populações indígenas para 
ocupar seus territórios. Casos como o da utilização de arsênico diluído 
em açúcar deixado à beira de um córrego, próximo às aldeias Tapayuna, 
em Mato Grosso, para exterminar os indígenas. Ou aqueles em que colo-
nizadores, a partir de 1950, jogavam para os indígenas, do alto de aviões, 
brinquedos e roupas contaminados com gripe, varíola e sarampo. Essa 

12 Em 1967, o procurador Jader de Figueiredo Correa apresentou à ditadura militar um relatório 
de violações brutais aos direitos humanos dos povos indígenas, perpetrados tanto por latifun-
diários quanto por membros do SPI. A iniciativa de elaboração do relatório veio do próprio 
Ministério do Interior. Mesmo sob o regime de ditadura militar, o escândalo foi tamanho que 
o SPI acabou instinto. O Relatório, dado como perdido em um incêndio, ficou desaparecido até 
2012, quando foi encontrado pelo pesquisador e militante de direitos humanos Marcelo Zelic, 
no Museu do Índio do Rio de Janeiro. Há uma ampla e crescente bibliografia sobre o Relatório 
Figueiredo, entre as quais, destaco apenas duas: Valente (2017) e Cunha (2019).
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técnica culminou na morte de mais de 5 mil indígenas cinta-largas, nos 
estados de Rondônia e Mato Grosso, conforme consta no relatório da 
Comissão Nacional da Verdade.

Casos de assassinatos em massa como esses, de crueldade mais visível 
e deliberada, se confundem com tantos outros em que equipes do Serviço 
de Proteção aos Índios (SPI), responsável por estabelecer contato com 
indígenas isolados, terminaram por infectá-los com doenças, como relata 
Rubens Valente em Os fuzis e as flechas (VALENTE, 2017). Sem possi-
bilidade de tratar aqueles a quem as próprias equipes contaminavam, 
morriam aldeias inteiras. 

Definindo as coisas pelo que elas fazem, pela sua forma de ação no 
mundo, pode-se afirmar que os agrotóxicos hoje atuam lado a lado aos vírus 
na concretização do antigo imaginário colonial de uma Amazônia vazia a ser 
ocupada. Ou melhor, esvaziada. Já que os agrotóxicos, podendo ser lidos 
como um dos recentes capítulos dessa contra-história do Brasil traçada 
por Viveiros de Castro (2017), são auxiliares de primeira ordem em reduzir 
tanto a floresta à soja como as pessoas (com todas as suas variedades de 
formas de organização da vida em comunidades ribeirinhas, quilombolas 
e grupos étnicos indígenas) a trabalhadores urbanos periféricos pobres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: ESTAR VIVO COMO DISPUTA POLÍTICA

A expansão dos campos de soja e a infraestrutura necessária para a expor-
tação do grão fazem parte de uma cadeia de produção global que sacrifica 
regiões inteiras (GORDILLO, 2019). Territórios imensos, que existem 
de forma descontínua do centro da Argentina até partes da Amazônia, 
como o Baixo Tapajós, são destruídos em nome da produção de soja para 
alimentar animais a serem consumidos por grandes metrópoles ao redor 
do globo — e majoritariamente para alimentar os porcos que, por sua 
vez, servem de alimento para a classe média que manufatura toda uma 
variedade de produtos no sudeste da China e são exportados para todo 
o globo. Uma verdadeira geopolítica do sacrifício.
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Dito de outro modo, a cadeia de produção global que sustenta o capi-
talismo em sua forma neoliberal depende da constituição sacrificial de 
determinados espaços. E utilizo aqui sacrifício no sentido mais clássico 
que o termo pode ter na antropologia moderna (MAUSS e HUBERT, 
2017), no qual tudo que se torna sagrado, ao ser integrado nas cadeias 
globais de produção, era antes visto como profano pela sociedade neoli-
beral capitalista, uma vez que não compunha a geração de valor em cadeia. 
Trata-se da integração desses espaços em uma cadeia global de produção 
como uma espécie de congraçamento ou celebração de uma união pela 
destruição de determinados territórios.

O que implica pensar o sacrifício por meio de duas vias: a primeira 
implica pensá-lo como uma forma de culto à própria sociedade, hiposta-
siada na cadeia de produção global, dependente da constante destruição 
de territórios; simultaneamente, os territórios, uma vez destruídos, e 
como que consagrados, passam a compor essa cadeia neoliberal, ou seja, 
tornam-se parte do social que o sacrifício cultua. Indígenas (e outras popu-
lações que se estabelecem em coformação junto à terra) são sacrificados 
em nome de um ideal de nação (no passado) e de um sistema global de 
produção (atual) que os aceita como corpos matáveis.

Essa paisagem composta pela expansão dos campos de soja e pela 
infraestrutura para o seu escoamento permitem uma reflexão de maior 
interesse para a antropologia, uma discussão acerca do que significa 
estar vivo. Entre as pessoas que fazem essa reflexão estão os próprios 
Tupinambá do Baixo Tapajós. Aqueles com os quais comecei este texto, 
que observam, atentos e receosos, o fluxo de balsas carregando soja, as 
construções dos portos, a expansão da monocultura de soja no Planalto 
Santareno e o desejo, por parte das madeireiras, de voltarem a explorar 
seus territórios. Quero terminar esse texto pensando essa outra forma de 
constituir territorialidades junto com os Tupinambá. Uma forma avessa 
à construção do espaço pela soja e às suas infraestruturas, que emerge 
quando se reconhece e se positiva o vínculo estreito entre pessoas, terri-
tório e entidades não humanas.
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A destruição de territórios de populações tradicionais da região tem 
movido forças. Em oposição à violência, reforçam-se laços de cocons-
tituição entre pessoas e territórios. Algumas parentadas, os grupos de 
parentes que viviam em determinados territórios, tidos até então como 
“caboclos” ou “comunidades tradicionais”, positivam a sua identidade 
indígena, embrenhada com a reivindicação pela gestão autônoma de seus 
territórios. Alguns indígenas da região denominam o processo como “reor-
ganização do movimento indígena” e dizem que não gostam do conceito 
de “etnogênese” ou “emergência étnica”, pois dá a impressão de que algo 
estaria sendo criado. Um dos termos preferidos entre os Tupinambá é o 
“assumir-se”, pois indica reconhecer e positivar algo que já se é, apesar 
das violências e perseguições. “Sempre fomos índios”, disse o Cacique 
Braz para mim, antes da autodemarcação, e aqui repito sua formulação, 
reverberada em mim ao longo desses anos.

Em meados de 2019, mais de dois anos depois da primeira saída 
para autodemarcação, fiz uma longa entrevista com o Cacique Braz. 
Preparávamo-nos, novamente, para subir para a mata. Ele voltou a falar 
da relação entre identidade, território e o transcorrer do tempo: 

Muita gente diz que somos um povo ressurgido. Na verdade, 
nós não somos ressurgidos, nós somos um povo resistente. 
Por isso que temos o espaço de nos manifestar. A partir dessa 
data que paramos de ser um povo adormecido. Passamos a 
procurar nossos direitos e buscar nossa autonomia. É por isso 
que temos a forma de nos manifestar pela nossa terra de novo. 
Nós vivíamos na terra e ninguém não [sic] podia dizer que era 
nosso. Agora temos a autonomia e soberania para demarcar 
nosso território.

Braz utiliza aqui uma imagem poética e precisa para se referir ao 
processo de reivindicação de direitos dos Tupinambá: eram um povo ador-
mecido; hoje estão despertos, lutando por seus direitos e autonomia. Esse 
acordar, esse despertar, pode ser lido como uma forma de anticaptura, 
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uma oposição, uma resistência à tentativa de dominação pelo trinômio 
soja-fazendeiro-agrotóxicos, que se evidencia como o sustentáculo das 
formas de espacialização e controle do Estado. 

Mas esse modo de fazer política Tupinambá não deve ser entendido 
apenas como reativo, como uma forma de se contrapor ao avanço da soja, 
uma vez que, em sua narrativa, o cacique enreda a reflexão identitária e histó-
rica dos Tupinambá com formas de luta e de guerra. O cacique continua: 

O povo tupinambá é taxado de um povo brigão, porque a gente 
briga. Mas a gente briga pelos nossos direitos. Essa é a nossa 
forma de vida, de conquistar nosso espaço. E nós temos no 
sangue, já dos nossos ancestrais, por isso nós temos essa guerra 
de novo. Mas somos um povo muito hospitaleiro. A gente 
compreende as situações. Já com o governo, a gente não pode 
ser muito hospitaleiro porque eles invadem nossos territórios 
de vez em quando.

Essa forma de pleito territorial explicitada aqui por um discurso polí-
tico e reivindicatório está ancorada em outras camadas, que indicam uma 
outra forma de espacializar a vida, compor temporalidades e pessoas. 
Outra, sobretudo, em relação àquela que o agronegócio pretende impor. 
Nessas camadas, existem narrativas sobre os territórios que constituem 
os próprios coletivos indígenas enquanto tais, como aquelas a respeito dos 
pajés-sacaca que, ao morrerem, se encantam e viram pontas de areia; ou 
sobre a existência de mundos subaquáticos (CHAUMEIL, 2002; ALBERT 
e KOPENAWA, 2010) como os fundos de rios e lagos, moradas de seres 
não humanos como os botos, que, em situações extraordinárias, se apre-
sentam sob forma de gente e levam alguns para conhecerem suas casas. 

A destruição do território, dos espaços em que se formam os indígenas 
que vivem junto às florestas e aos rios, vêm de mãos dadas com a própria 
negação da existência de indígenas por setores do agronegócio e inclusive 
pelo Judiciário local (ZUKER, 2019), que chegou a emitir uma sentença 
afirmando que os indígenas não existem enquanto tais; que seriam cabo-
clos, falseando sua identidade para obter vantagens.
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Há um equívoco envolvendo a própria destruição promovida por 
obras de infraestrutura e pelas lavouras de soja e suas paisagens tóxicas. 
Não se destroem apenas igarapés e florestas. Para os indígenas, trata-se 
de apagar outras formas de relações possíveis, composições complexas 
nesta teia envolvendo pessoas, plantas, território e seres não humanos. 
Sem prejuízo para o importante movimento indígena urbano da região, 
que cria territórios indígenas na cidade, é possível afirmar que estar vivo, 
e estar vivo enquanto indígena no Baixo Tapajós, é lutar pelo reconheci-
mento de outras formas de vida, por uma existência diferenciada junto 
a territórios em relação aos quais se constituem território vivo, para 
escapar da captura pela qual opera a relação soja-fazendeiro-agrotóxico. 

Termino voltando a uma questão que me colocou a colega de doutorado 
Diana Gomes, em um seminário que organizamos com Lucas Maciel, em 
novembro do primeiro ano da pandemia: afinal, como se constrói a vida 
em locais tão violentos? Quais são as redes de solidariedade, de carinho, 
de implicar o outro em si, que sobrevivem no deserto de possibilidades 
criado no bojo do neoliberalismo? E talvez ainda mais importante: que 
alianças são essas que se estabelecem na composição desses mundos em 
meio aos destroços de outros?

Se fosse tentar responder, proporia olhar para o modo como os 
Tupinambá do Baixo Tapajós cultivam seu território. Um território em 
que os fundos dos rios não são destruídos para permitir a navegabilidade de 
balsas de soja durante o ano inteiro. Um território com as pontas de areias 
onde os pajés-sacacas se encantam e onde os fundos dos rios permanecem 
existindo, simultaneamente como locais apropriados de reprodução dos 
peixes e como locais que componham as tramas narrativas acerca da morada 
de botos aos quais alguns acedem em momentos específicos.13

13 Agradeço às leituras e comentários que me ajudaram a melhor formular esse texto, especial-
mente de André Lopes, Emerson Oliveira, Gabriel Bertolin, Karen Shiratori, Lucas Maciel, Marina 
Ghirotto Santos, Marta Tipuici Manoki, Paola Gibram, Rita Natálio e de meu orientador Renato 
Sztutman. Guilherme Moura Fagundes leu e comentou uma versão ainda muito incipiente desse 
projeto na Agrisal (Agriculturas, Saberes e Alternativas), além de ter me recomendado uma biblio-
grafia preciosa sobre toxicidade e agrotóxicos. Os erros e equívocos são, é claro, todos meus.
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Mortes, invasões e garimpo  
em terras indígenas no estado 
de Roraima: entre mobilizações 
étnicas e conflitos sociais1

ERIKI ALEIXO DE MELO

ARIENE DOS SANTOS LIMA

IVO CÍPIO AURELIANO

INTRODUÇÃO

Este texto busca descrever situações específicas de conflitos sociais envol-
vendo os povos indígenas do estado de Roraima no contexto de vulnera-
bilidade e desassistência que tem sido implementado nos últimos anos e 
tem se agravado cada vez mais durante a pandemia da Covid-19.

Além do número de indígenas vitimados pela Covid-19 na região 
aumentar a cada dia, contabilizando 92 óbitos até 9 de novembro de 
2020 (CIR/Coiab, 2020), registramos ainda a invasão de terras indí-
genas (TIs) tanto por garimpeiros em busca de minérios (caso das TIs 
Yanomâmi e Raposa Serra do Sol) como por empresários que passaram a 
se autointitular donos de determinadas áreas tradicionalmente ocupadas 
pelas comunidades.

1 Uma versão preliminar deste texto foi publicada em 2020 no livro Pandemia e território, orga-
nizado pelos antropólogos Alfredo Wagner Berno de Almeida, Rosa Elizabeth Acevedo Marin 
e Eriki Aleixo de Melo, no âmbito do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA). 
A versão atual, republicação com pequenas modificações de um artigo da Vukápano — Revista 
Terena 3, conta com a atualização dos dados referentes à contaminação dos povos indígenas 
do estado de Roraima, bem como mais informações acerca da situação da comunidade Lago 
da Praia e da Terra Indígena (TI) Serra da Moça, revisadas pelo advogado Ivo Cípio Aureliano, 
do Conselho Indígena de Roraima (CIR).
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Entendemos que essas invasões estão intimamente atreladas a discus-
sões em pauta, tais como a que o Supremo Tribunal Federal (STF) tem reali-
zado sobre a instituição de um marco temporal para orientar as demarcações 
de TIs; o Projeto de Lei (PL) nº 2633/2020,2 que objetiva dar títulos defini-
tivos e anistiar os que vivem de invadir TIs e desmatar a floresta amazônica; 
e ainda ao PL nº 191/2020, que tem como objetivo legalizar e regularizar 
a mineração em TIs. Embora as referidas discussões ainda não tenham 
avançado para decisões judiciais ou aprovações legislativas, passaram a 
ter fortes repercussões no que se refere a essas invasões.

Para conter o rápido aumento dos invasores, as comunidades indígenas 
têm acionado os Grupos de Proteção e Vigilância dos Territórios Indígenas 
(GPVITI). Essa modalidade de monitoramento e fiscalização dos territó-
rios indígenas tem se tornado essencial para garantir a proteção de seus 
territórios diante da inação do atual governo em garantir a proteção dos 
povos indígenas. Dessa forma, buscamos elucidar como isso tem reper-
cutido em novas formas de controle territorial e nas redefinições de suas 
territorialidades específicas,3 bem como numa discussão sobre o exer-
cício da autonomia dos povos indígenas, ao criarem ou acionarem seus 
próprios meios para se protegerem de invasões.

Observamos ainda que as comunidades estão à mercê da própria 
sorte, sem qualquer retorno do órgão responsável pela saúde indígena 
no âmbito nacional, a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). No 
estado de Roraima, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) 
Leste e Yanomâmi não têm feito o atendimento necessário e não apre-
sentaram um plano emergencial para ajudar as comunidades. Segundo 
relatos das lideranças indígenas, as medidas de proteção foram feitas 

2 Antes a Medida Provisória (MP) nº 910/2020.

3 Para um aprofundamento maior da categoria “territorialidades específicas”, conferir Almeida 
(2008), que as define da seguinte forma: “são as territorialidades que podem ser consideradas 
como resultantes de diferentes processos sociais de territorialização e como delimitando dina-
micamente terras de pertencimento coletivo que convergem para um território” (p. 29).
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por iniciativa própria, e os profissionais não sabem lidar com a situação 
dos indígenas infectados.

ISOLAMENTO DAS COMUNIDADES

Roraima é o estado que proporcionalmente possui a maior população 
indígena do Brasil. De acordo com a Sesai, são 631 comunidades, sendo 
342 assistidas pelo DSEI Leste e 289 pelo DSEI Yanomâmi. O estado tem 
uma população aproximada de 100 mil indígenas, divididas nos dois 
DSEIs, e também na capital, Boa Vista: 53 mil no DSEI Leste, 17 mil no 
DSEI Yanomâmi e aproximadamente 30 mil em Boa Vista.

Esses indígenas são pertencentes aos povos Macuxi, Wapichana, 
Ingarikó, Patamona, Taurepang, Waiwai, Yekuana, Yanomâmi, Sapará, 
Pirititi e Wamiri-Atroari. Grande parte de seus territórios já se encontra 
homologado,4 somando 32 TIs: Ananás, Anaro, Aningal, Anta, Araçá, 
Barata/Livramento, Bom Jesus, Boqueirão, Cajueiro, Canauanim, Jabuti, 
Jacamim, Malacacheta, Mangueira, Manoá Pium, Moskow, Muriru, Ouro, 
Pium, Ponta da Serra, Raimundão, Raposa Serra do Sol, Santa Inês, São 
Marcos, Serra da Moça, Sucuba, Tabalascada, Trombeta Mapuera, Truaru, 
Waimiri-Atroari, Waiwai e Yanomâmi.

Os primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus foram confir-
mados no dia 21 de março de 2020. Diante da ameaça de disseminação 
da pandemia, as comunidades indígenas passaram a adotar medidas de 
prevenção para se protegerem, monitorando e fiscalizando a circulação 
entre comunidades e entre as comunidades e os centros urbanos, já que 
em cidades como Boa Vista, Pacaraima, Bonfim e Rorainópolis já haviam 
sido confirmados casos positivos de Covid-19. Com o número de contami-
nados aumentando nas cidades, as comunidades passaram a se preocupar 

4 Consideram-se ainda TIs em processo de luta pelo reconhecimento formal as comunidades 
Lago da Praia, da TI Serra da Moça, e a Anzol, da TI de mesmo nome.
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ainda com um possível colapso dos hospitais urbanos, uma vez que há 
falta de equipamentos médicos, medicamentos e outros instrumentos 
necessários para o tratamento de doenças.

Quase de forma imediata, as comunidades indígenas, uma depois da 
outra, anunciaram suas estratégias de proteção, lançando mão de suas 
técnicas próprias para monitorar e fiscalizar a entrada e a saída de mora-
dores, bem como impedir a entrada de não indígenas em seus territórios, 
através dos GPVITIs, que passaram a criar barreiras de controle sanitário.

Essa modalidade de monitoramento dos territórios indígenas, além 
de se mostrar altamente eficaz neste tempo de pandemia, tem surtido 
efeitos em outras situações conflitivas, com a expulsão de garimpeiros 
que aproveitaram a quarentena para a invadir TIs. Agentes do GPVITI 
e lideranças indígenas se mobilizaram e expulsaram os invasores da TI 
Raposa Serra do Sol, na região das Serras, no dia 1º de abril de 2020.5 As 
invasões dessas áreas já vinham ocorrendo anteriormente, mas se inten-
sificaram mais ainda com os discursos oficiosos do Poder Executivo no 
ano de 2020 e a partir do envio do PL nº 191/2020 (projeto que pretende 
legalizar a mineração em TIs) ao Congresso Nacional no dia 5 de feve-
reiro de 2020. 

As primeiras comunidades que se mobilizaram para acionar o GPVITI 
foram as comunidades do nordeste roraimense, nas regiões de Serra da 
Lua, Raposa, Serras e Surumú, seguindo-se das demais regiões), de forma a 
abranger, portanto, quase todos os territórios indígenas. A região Murupu, 
por exemplo, que possui duas TIs demarcadas em ilhas (Serra da Moça e 
Truarú, por ser uma das menores e por ter suas comunidades próximas à 
capital, se fechou por completo — seus moradores só podiam ir à capital 

5 A reportagem publicada pelo periódico eletrônico G1-Roraima fala apenas em quatro garim-
peiros. No entanto, de acordo com as lideranças, o número correto é este que apresentamos. 
Disponível em: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/02/liderancas-indigenas-
-de-rr-retiram-quatro-garimpeiros-da-reserva-raposa-serra-do-sol.ghtml. Acesso em: 21 
jul. 2021.

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/02/liderancas-indigenas-de-rr-retiram-quatro-garimpeiros-da-reserva-raposa-serra-do-sol.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/02/liderancas-indigenas-de-rr-retiram-quatro-garimpeiros-da-reserva-raposa-serra-do-sol.ghtml
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de 15 em 15 dias, para realizar compras de mantimentos. Ao voltar para 
as comunidades, eles eram obrigados a realizar todo o procedimento de 
higienização antes de entrarem em contato com os anciões. As demais 
regiões ou se fecharam por completo ou, na grande maioria, acionaram 
o GPVITI para monitorar o fluxo dos deslocamentos.

Como parte ainda dessas medidas protetivas, os eventos que ocor-
reriam nesse período, como a XII Assembleia da Juventude Indígena, 
que costuma reunir mais de mil jovens indígenas para discutirem os 
problemas de suas comunidades e realizarem apresentações de cantos 
e danças, também foi cancelada. Esses eventos costumam durar cerca 
de cinco dias, com extensa programação de discussão política, fortale-
cimento da juventude indígena e atividades de socialização festiva entre 
os jovens de todas as regiões de Roraima.

Trabalhos comunitários também foram suspensos, como no caso da 
região Raposa, onde circulou o seguinte comunicado:

c e n t r o d a s l i d e r a n ç a s i n d í g e n a s l a g o c a r a c a r a n ã 
região raposa

Comunicado

A coordenação regional do CIR [Conselho Indígena de 
Roraima], Valério Eurico da Silva, vem por meio deste comu-
nicar a todas as lideranças das comunidades da Região Raposa 
que o trabalho regional que iria acontecer no dia 06 de abril, na 
roça regional, local Iara. Não irá acontecer devido ser no dia da 
semana Santa e por conta do coronavírus Covid-19.

A data será discutida entre as coordenações regionais e repas-
sado a todos…

Deste já a condenação agradece. [sic]
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QUADRO 1  |  MONITORAMENTO DAS COMUNIDADES NO COMBATE  
AO NOVO CORONAVÍRUS

REGIÃO TERRA INDÍGENA COMUNIDADE

Serra da Lua Canauanim Campinho, Barro Vermelho

Malacacheta Malacacheta, Jacamizinho

Tabalascada Laje, Campinarana

Jabuti Jabuti

Jacamim Marupá, Wapum, Água Boa

Moscow Moscow, São Domingos

Muriru Muriru

Manoá Pium Pium, Cachoerinha do Sapo, 
Cumaru, São João, Manoá,  
Novo Paraíso

Tabaio Barata Barata, Livramento

Pium Pium, Anta I, Anta II,

Boqueirão Boqueirão

Alto Cauamé Sucuba Sucuba

Raimundão Raimundão I, Arapuá

Murupu Truaruda
Cabeceira

Truaru da Cabeceira, Truaru

Serra da Moça Serra da Moça, Serra do Truaru, 
Morcego

Amajari Araçá Araçá, Guariba, Mutamba, Ouro

Ouro Ouro, São Francisco

Surumu Raposa Serra do Sol Surumu, Barro, Machado, 
Cantagalo, Maloquinha, Cumanã, 
São Jorge, São Miguel da Cachoeira
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QUADRO 1  |  MONITORAMENTO DAS COMUNIDADES NO COMBATE  
AO NOVO CORONAVÍRUS (cont.)

REGIÃO TERRA INDÍGENA COMUNIDADE

Serras Raposa Serra do Sol Centro Maturuca, Centro Willimon, 
Centro Caraparú, Cantro Caracanã, 
Centro Morro, Centro Pedra Preta, 
Centro Pedra Branca, Centro São 
Mateus, Centro Campo Formoso e 
Centro Água Fria

Raposa Raposa Serra do Sol Raposa, Raposa II, Guariba

fonte: Conselho Indígena de Roraima. Adaptado por Ariene dos Santos Lima (2020).

Especificamente na TI Manoá-Pium (comunidades Pium, Manoá, 
Altarraia, Cumaru, São João e Cachoeira do Sapo), localizada na etnorre-
gião Serra da Lua, as lideranças indígenas dos povos Wapichana e Macuxi 
decidiram, no dia 31 de maio de 2020, pelo isolamento total (lockdown) 
como medida para evitar a contaminação na região. A medida vigorou 
entre os dias 6 e 20 de junho e foi prorrogada, devido à intensificação da 
crise de contaminação. A medida foi tomada devido ao fato de a região 
ter confirmado os primeiros casos positivos para a Covid-19. Assim, a 
vigilância foi feita pelos próprios indígenas, que atuam em barreiras nas 
estradas de acesso, seguindo as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Somente foi permitida a entrada de carros para serviços 
de extrema necessidade, como veículos de remoção de pacientes da 
Sesai, de energia elétrica, internet e carros funerários. A passagem foi 
liberada também para órgãos como o Ministério Público Federal (MPF) 
e o Ministério Público Estadual, a Secretaria Estadual de Educação, a 
Polícia Federal (PF), o Ministério da Justiça (MJ)e o Exército e Fundação 
Nacional do Índio (Funai).6

6 Para mais informações, ver o site do CIR: http://cir.org.br/site/. Acesso em 7 fev. 2022.

http://cir.org.br/site/)
http://cir.org.br/site/)
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Como forma de apoiar as comunidades, o CIR passou a orientar as 
pessoas a permanecerem em suas comunidades e a restringirem a entrada 
de não indígenas, prestando apoio ao GPVITI para as ações realizadas. 
Além das recomendações, passou ainda a auxiliar comunidades que se 
encontravam em situação de vulnerabilidade, pois algumas famílias traba-
lham em contextos urbanos ou com extrativismo. O CIR criou campanhas 
emergenciais para arrecadação de alimentos para subsidiar essas comu-
nidades e principalmente os GPVITI, que ocuparam a “linha de frente”, 
dedicando-se integralmente, deixando suas atividades cotidianas de 
pescar, caçar e plantar roças para protegerem suas comunidades.

Comunicadores indígenas 

Para ajudar na divulgação das ações nesse período de isolamento das 
comunidades, o grupo de comunicadores indígenas ligados ao departa-
mento de comunicação do CIR passou a atuar em redes. Ao realizarem 
captação de fotografias e vídeos, compartilhavam-nas nas redes sociais 
e em grupos de WhatsApp e encaminhavam-nas ao CIR, para divulgação 
das diferentes experiências de barreiras sanitárias e formas de atuação. 
Ao todo, são 30 comunicadores em fase de formação, atuando princi-
palmente nas regiões Serra da Lua, Tabaio e Raposa, que utilizam apare-
lhos celulares, fazem registros e os enviam para as redes sociais do CIR. 

Além disso, os comunicadores já vêm ajudando nas denúncias de 
garimpeiros dentro das TIs, como é o caso dos comunicadores da região 
Raposa, que denunciaram o garimpo na serra do Atola através de regis-
tros fotográficos. A participação desses colaboradores é fundamental em 
suas regiões, ajudando as lideranças a se comunicarem para fora da comu-
nidade neste período de pandemia, fazendo denúncias, avisando sobre 
invasores e coletando depoimentos e fotos, evidências dessas violações 
de direitos, para enviá-los aos órgãos competentes.
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GPVITI COMO TÉCNICA DE MONITORAMENTO TERRITORIAL

A principal ferramenta de defesa dos territórios foi o acionamento do 
GPVITI. Sob iniciativa do CIR e devido às constantes ameaças que os 
povos indígenas sofrem e à ineficiência do Estado em garantir a proteção e 
fiscalização dos territórios indígenas, as comunidades das regiões Raposa, 
Baixo Cotingo, Tabaio, Alto Cauamé, Serras, Serra da Lua, Murupu, 
Amajari, Waiwai, São Marcos e Surumu passaram a criar os GPVITIs. Os 
agentes indígenas recebem capacitação sobre direitos indígenas, direitos 
ambientais, monitoramento e vigilância territorial. Conforme a demanda 
de cada região, são realizadas oficinas específicas sobre outros temas.

O GPVITI consiste num grupo de indígenas de uma comunidade 
específica, formado por homens e mulheres, que exercem o papel de 
monitorar e fiscalizar “atividades estranhas” que venham a ocorrer nas 
comunidades. Essa iniciativa surgiu com objetivo de criar uma equipe de 
apoio aos tuxauas, servindo de auxílio em determinadas situações consi-
deradas problemáticas, como tensões relativas à proibição do consumo e 
à entrada de bebidas alcoólicas nas comunidades; a problemas familiares, 
como o abandono de crianças pequenas por seus pais e casos violência 
doméstica; e a outras situações da vida cotidiana.

Em dezembro de 2019, foi realizado o primeiro encontro estadual do 
GPVITI, que contou com a presença de 355 agentes, de todas as regiões. 
Durante três dias, eles receberam capacitação para enfrentar os desafios. 
O encontro serviu também para discutir as principais ameaças e estraté-
gias de atuação para coibir as invasões.

Embora o GPVITI, sob esses termos e configurações, seja algo novo, 
o trabalho de monitorar as TIs, bem como a existência de um grupo de 
apoio ao tuxaua de uma comunidade específica são práticas que já acon-
tecem há bastante tempo. Assim, o GPVITI foi uma forma de fortalecer 
esses grupos e legitimar suas práticas e funções conforme a organização 
social de cada região e comunidade.
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fotos 1 e 2  |  
Barreira sanitária na 
comunidade Truarú, 
Terra Indígena Truarú.  
fonte: Imagem de 
divulgação. Juventude 
Indígena; WhatsApp, 
junho de 2020.
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foto 3  |  Bloqueio das estradas na região Serras. fonte: Imagem de divulgação. 
Juventude Indígena; WhatsApp, junho de 2020.

O vice-coordenador estadual dos GPVITIs, Elizeu Tentente Taurepang, 
afirma que esta é uma forma de resistir às invasões:

Juventude, continuamos resistentes e resilientes aqui na 
barreira fazendo a contenção de quem não é morador para 
entrar no município. Estamos resguardando a vida dos nossos 
parentes na nossa região Amajari. Espero que todos possam 
fazer o mesmo nas suas comunidades.

Além de monitorar as estradas, através da construção de barreiras, os 
grupos se comunicam via redes sociais ou rádio comunicador, informando 
onde estão ocorrendo invasões ou se algum indígena testou positivo para 
a Covid-19. Dessa forma, o CIR passa então a enviar instruções de como 
a comunidade deve proceder com esses indivíduos, além de registrar o 
que está ocorrendo nas comunidades. Além de circular as informações, 
a comunicação entre os GPVITIs serve para demonstrar solidariedade 
às comunidades que se encontram com casos de infecção.
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foto 4  |  Equipe do Grupo de Proteção e Vigilância dos Territórios Indígenas (GPVIT) 
da comunidade Raposa I, na região Raposa. fonte: Imagem de divulgação. Juventude 
Indígena; WhatsApp, junho de 2020.

foto 5  |  Grupo de Proteção e Vigilância dos Territórios Indígenas (GPVIT) na 
comunidade Indígena Araçá, região Amajari. fonte: Imagem de divulgação. 
Juventude Indígena; WhatsApp, junho de 2020.
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INTENSIFICAÇÃO DAS INVASÕES GARIMPEIRAS NAS TERRAS INDÍGENAS 

DO ESTADO DE RORAIMA

Ainda no contexto da pandemia no estado de Roraima, a população indí-
gena encara outro problema, que não é novidade. Desde o início do ano 
de 2020, a prática do garimpo ilegal nas TIs vem aumentando sistemati-
camente. Trata-se de uma batalha de anos vivenciada pelos Yanomâmi, 
que lutam constantemente para retirar os garimpeiros de seu território. 
Os garimpeiros vêm causando danos irreparáveis ao povo, como a conta-
minação por mercúrio, afetam diretamente a cultura, os costumes e as 
tradições indígenas e ameaçam a reprodução física.

No ano de 2019, o número de garimpeiros que invadiram a TI saltou 
de sete mil para 20 mil, como denunciou o vice-coordenador da Hutukara 
Associação Yanomâmi, Dário Kopenawa, em depoimento concedido ao 
Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia — PNCSA (ALMEIDA, 
2019a). Essa invasão é considerada a maior invasão garimpeira já regis-
trada após o ano de 1992, período da demarcação da TI.

No período da primeira invasão, de acordo com Ramos (1993), o índice 
de mortalidade nas comunidades Yanomâmi correspondeu a 22% de sua 
população. A mortalidade é fruto da invasão, que chegou a somar mais 
de 40 mil garimpeiros entre os anos 1988 e 1989 e, consequentemente, 
provocou a ocorrência de doenças como malária e sarampo. Por outro 
lado, também destruíram plantios e áreas de extrativismo, o que gerou 
escassez de víveres e efeitos sociais, como a prostituição e o aliciamento 
de jovens indígenas.

Nessa primeira invasão, os garimpeiros se embrenhavam por suas 
terras, o que era facilitado pela rodovia Perimetral Norte. De acordo 
com Santos,

A construção da Perimetral no trecho de Caracaraí em direção 
à Colômbia causou muita repercussão, até mesmo interna-
cional, por adentrar terras indígenas Yanomâmi, acabando por 
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provocar a morte, por meio de doenças infecto-contagiosas e 
venéreas, pois facilitava a entrada de centenas de garimpeiros 
às suas terras. (SANTOS, 2004, p. 53)

Atualmente, as invasões têm como suas principais rotas os rios Mucajaí 
e Uraricoera, onde se encontram incontáveis balsas com maquinário 
para exploração mineral. No final do ano de 2019, o Fórum de Lideranças 
Yanomâmi e Ye’kwana divulgou uma carta contra o garimpo, manifes-
tando suas angústias, a fim de chamar a atenção das autoridades para 
ajudarem a expulsar os invasores de suas terras.

Além de causar impacto direto à TI Yanomâmi, a intensa circulação de 
garimpeiros no entorno da área ou nas estradas que passam por dentro 
das TIS, a fim de acessar os garimpos, tem gerado consequências graves 
para as comunidades das etnorregiões Amajari e Tabaio.

A partir do ano de 2020, o número de invasores em busca de minério 
também aumentou em outras TIs, como é o caso da Raposa Serra do Sol. 
16 anos depois de sua demarcação, em 2005, as comunidades dessa TI 
vêm sofrendo em grande escala a invasão de garimpeiros em seus terri-
tórios, hoje cerca de 2.000.

As informações divulgadas pelo CIR, em consonância com as lideranças 
regionais e tuxauas locais, apontam a instalação de um garimpo ilegal na 
Serra do Atola, localizada a dois quilômetros do centro da comunidade 
Raposa II, na TI Raposa Serra do Sol. Essa invasão, por forte pressão das 
lideranças durante a 49a Assembleia Geral dos Povos Indígenas, ocor-
rida no Centro Regional Lago Caracaranã em 2020,7 resultou no fecha-
mento do garimpo pela PF e pelo Exército. Foram retirados do local cerca 
de 2.000 garimpeiros, que utilizavam diversos maquinários, incluindo 
moinhos e escavadeiras.

7 Importante ressaltar que essa assembleia estava em curso quando foi declarada a pandemia do 
novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que quer dizer que ela ainda 
assim aconteceu, com todas a medidas protetivas necessárias. A assembleia estava se iniciando 
em 11 de março, e a declaração da pandemia foi nesse mesmo dia. Destacamos ainda que os 
primeiros casos de contaminação de indígenas em Roraima ocorreram na TI Yanomâmi, e não 
nos povos que participam dessa assembleia. 
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Em meio às medidas de proteção contra a Covid-19, as comunidades 
da referida TI fecharam suas entradas. No dia 1º de abril, no rio Cotingo, 
próximo ao igarapé Samaúma, o GPVITI, em conjunto com as lideranças 
indígenas, num ato decisivo de mobilização, desarmou mais uma insta-
lação de garimpo. Segundo as informações das lideranças indígenas 
passadas ao CIR, foram encontradas no local duas balsas e vários equi-
pamentos usados para a extração de ouro e diamante; além disso, quatro 
garimpeiros não indígenas foram detidos. A ação fez parte de uma ativi-
dade regional, após inúmeras denúncias às autoridades competentes, 
no sentido de que muitos indígenas são afetados pela contaminação da 
prática ilegal instalada nos rios Cotingo e Maú.8

Um relatório feito pelo CIR baseado no relato das lideranças sobre 
as ações de combate às invasões afirma que, em 2020, muitos indígenas 
morreram por causa do garimpo: muitos foram baleados, retiros foram 
destruídos, roças foram queimadas; vários crimes permanecem impunes. 
De acordo com as lideranças, os rios, lagos e igarapés estão sendo poluídos.

A TI Raposa Serra do Sol é a segunda maior do estado de Roraima, 
atrás apenas da TI Yanomami Por enfrentarem constantes ameaças, 
representadas tanto pela propagação do vírus da Covid-19 como pelos 
garimpeiros, as lideranças estão em alerta e monitoram com mais vigor 
as entradas na TI.

Mas já há casos de garimpos ilegais em mais TIs do estado, conforme 
as denúncias feitas na carta da 49º Assembleia Geral dos Povos Indígenas 
de Roraima. Na carta, constam, além das TIs Yanomâmi e Raposa Serra 
do Sol (nas comunidades Raposa II, Wixi, Araçá da Serra, Mari Rio Kinor, 
Rio Maú, Mero, Mato Grosso, Mutum, Água Fria, Caju, Serra Verde, 
Flexal, Mina Seca, Rio Cotingo), a TI Araçá (na região do Amajari), a TI 
Boqueirão (região do Tabaio) e a TI Waiwai.

8 Conferir: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/02/liderancas-indigenas-de-rr-
-retiram-quatro-garimpeiros-da-reserva-raposa-serra-do-sol.ghtml. Acesso em: 2 jan. 2022.

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/02/liderancas-indigenas-de-rr-retiram-quatro-garimpeiros-da-reserva-raposa-serra-do-sol.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/04/02/liderancas-indigenas-de-rr-retiram-quatro-garimpeiros-da-reserva-raposa-serra-do-sol.ghtml
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É importante ressaltar que, historicamente, os efeitos das invasões 
nessas mesmas áreas para exploração mineral foram catastróficos. Vieira 
(2003), analisando a documentação sobre a Missão no Rio Branco, datada 
de 1926 a 1948, constata, apesar da escassez de fontes, através das crônicas 
de dom Alcuino Meyer,9 que as invasões das TIs por fazendeiros e garim-
peiros não eram registradas pelos missionários e em nenhum momento 
eram relatadas em seus registros, dando a impressão de que a convivência 
entre indígenas e não indígenas era pacífica.

No entanto, ainda nas mesmas fontes documentais de dom Alcuino, 
o autor encontra, já na década de 1930, relatos do missionário sobre um 
garimpeiro paraibano que vivia havia mais de 30 anos na região do rio 
Cotingo. O garimpeiro, em conversa com o missionário, advertiu-o de 
que, “devido a uma epidemia de gripe, morreram, em toda região onde se 
realizava a extração do ouro, mais de 150 ‘caboclo’ [sic] — o garimpeiro 
estava se referindo, naturalmente, aos índios — entre os quais muitos 
da Guiana Inglesa” (VIEIRA, 2003, p. 128). O autor continua o registro 
dizendo que o missionário beneditino visitou a maloca do Uiramutã e 
verificou, inclusive, que naquele lugar morreram mais de 20 pessoas 
também de gripe. Mesmo constatando essas atrocidades nos territó-
rios indígenas, os missionários não faziam qualquer crítica a essa prática.

Na perspectiva de Vieira (2003, p. 129), os anos de 1936 a 1939 são 
considerados o “início do ‘boom’ da exploração de ouro e diamantes 
por garimpeiros, inclusive sendo a atividade reconhecida pela Coletoria 
Federal de Boa Vista, o que significa dizer que o trabalho nos garimpos 
sempre teve apoio na esfera federal”.

Sabendo que muitos desses garimpos ocorreram em TIs, o autor 
conclui:

9 Dom Alcuino Meyer, um dos primeiros missionários beneditinos entre os indígenas da região, 
enviava regularmente crônicas ao abade de plantão do Rio de Janeiro, após suas viagens de 
desobriga (VIEIRA, 2014).
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Por esses dados não seria então difícil concluir que o cres-
cimento da exploração do ouro e diamantes, que só veio a 
aumentar durante as décadas seguintes, gerou uma forte 
migração de garimpeiros em direção ao norte de Roraima, 
intensificando cada vez mais o contato interétnico, que provocou 
uma baixa demográfica sensível, novamente impossível de ser calcu-
lada, nas populações indígenas, provocada pela fome, infecções 
respiratórias, doenças venéreas, alcoolismo, estupro etc. (VIEIRA, 
2003, p. 130, grifo nosso)

foto 6  |  Garimpo ilegal na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. fonte: CIR, 2020.

Seguindo a mesma linha, Santilli aponta os impactos causados pelo 
garimpo já na década de 1980 nessas mesmas regiões da Raposa Serra do Sol:

[...] a poluição das águas dos rios e a contaminação dos peixes 
por mercúrio e óleo diesel [...]; a propagação devastadora 
de epidemias de malárias e leishmaniose, entre outras; os 
problemas de saúde provocadas por ingestão de quanti-
dade consideráveis de tais substâncias nocivas que causam, 
desde prostração, até invalidez e morte aos residentes nas 
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proximidades dos locais de exploração mineral, em indiví-
duos, muitas vezes, encarregados de prover o sustento de suas 
famílias, as quais se veem repentina e inesperadamente desam-
paradas, diante das irreparáveis consequências. (SANTILLI, 
2001, pp. 109-110)

Além do impacto físico, estes garimpos ilegais modificaram as orga-
nizações sociais das comunidades indígenas.

A presença desses garimpos na área indígena é destrutiva de muitas 
maneiras. Primeiramente porque favorece a entrada, nas áreas indí-
genas, de aventureiros para os quais as malocas são lugares de recruta-
mento de trabalhadores braçais e possibilidade de “mulheres indefesas”. 
Segundamente porque os garimpos, atraindo índios, tiram-nos das ativi-
dades econômicas normais da maloca (a roça, por exemplo). Deste modo, 
muitas malocas correm o risco, periodicamente, de acabarem, porque a 
maioria dos homens foram para o garimpo. (CIDR, 1989, p. 12)

IMPLICAÇÕES DO MARCO TEMPORAL NOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO 

DAS TERRAS INDÍGENAS EM RORAIMA

Na mesma direção, ainda no período da pandemia, o Parecer nº 001 da 
Advocacia-Geral da União (AGU), que estabelece o marco temporal como 
diretriz para os processos administrativos de demarcação de terras no 
âmbito do Poder Executivo, passou a ser discutido no STF. No entanto, 
no início do mês de maio, o ministro Edson Fachin decidiu suspender 
as ações judiciais de reintegração de posse ou anulação de processos de 
demarcação de terras indígenas neste tempo de pandemia de Covid-19 ou 
até o julgamento final do Recurso Extraordinário nº 1.017.365, com reper-
cussão geral reconhecida (Tema nº 1.031). Ainda nesse mesmo processo, 
o ministro também suspendeu os efeitos do referido parecer da AGU e 
determinou que a Funai “se abstenha de rever todo e qualquer proce-
dimento administrativo de demarcação de terra indígena, com base no 
Parecer nº 001/2017/GAB/ CGU/AGU” (ELOY, 2020). 



375

Embora suspenso no momento por força de decisão liminar do relator, 
o ministro Fachin, caso a decisão não seja referendada pelo plenário do 
STF, o parecer da AGU que institui o marco temporal causará implica-
ções seríssimas nos processos de demarcação de TIs em Roraima, espe-
cificamente nas comunidades Lago da Praia (TI Serra da Moça), Anzol 
(TI Anzol), Anaro (TI Anaro) e Arapuá (TI Arapuá). Os dois casos que 
acompanhamos em Roraima são os referentes às comunidades supraci-
tadas, tradicionalmente ocupadas por Macuxi e Wapichana.

MAPA 1  |  ETNOMAPEAMENTO ELABORADO POR INDÍGENAS DAS COMUNIDADES 
DA TERRA INDÍGENA SERRA DA MOÇA 

fonte: PGTA, 2017.
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Comunidade Lago da Praia10

A comunidade Lago da Praia surgiu após décadas de mobilizações indí-
genas para que fosse ampliada a TI Serra da Moça. Desde que foi demar-
cada, as lideranças indígenas passaram a questionar seus limites, uma 
vez que a demarcação oficial não abrangeu todas as áreas consideradas 
indispensáveis para sobrevivência física e cultural desses grupos, um 
problema que atinge terras demarcadas em ilhas. Na época da demar-
cação, a referida área tinha sido usurpada por fazendeiros locais, que, 
através de “acordos desfavoráveis”, tinham prometido aos indígenas 
que usariam a terra por determinado período e a devolveriam posterior-
mente. Através dessas negociações, os indígenas ainda conseguiam ir até 
os locais para caçar, pescar e realizar seus rituais. No entanto, pouco a 
pouco, os fazendeiros foram restringindo o acesso, e os indígenas foram 
sendo sistematicamente proibidos de entrar no local. 

Em 1997, lideranças da TI Serra da Moça realizaram o primeiro pedido 
de ampliação (reestudo) da TI para que essas áreas de caça e pesca fossem 
demarcadas. Após anos sem respostas, em 2004, quando começaram a 
circular notícias dizendo que os não indígenas que a serem retirados da 
TI Raposa Serra do Sol seriam realocados na área reivindicada, parte 
das famílias dessas comunidades deslocou-se para aquelas terras a fim 
de construir suas casas e passou a morar ali efetivamente, construindo 
a comunidade Lago da Praia. Durante esse período, após diversas nego-
ciações envolvendo as organizações indígenas, as associações dos “assen-
tados”, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e 
a Funai, ficou acordado que os indígenas ficariam com sete hectares, e o 
restante seria destinado para loteamento (Projeto de Assentamento da 
Reforma Agrária — PA Nova Amazônia/Truaru).

Porém o acordo não foi respeitado. Incentivados pelos plantadores de 
arroz extrusados da TI Raposa Serra do Sol, os “assentados” começaram 

10 Para uma discussão mais aprofundada desse processo de retomada, conferir Melo (2020).
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a ameaçar os indígenas, queimaram suas casas, escolas e postos de saúde 
e destruíram as roças, fazendo com que os moradores do Lago da Praia 
fossem obrigados a sair de suas casas, deixando para traz seus pertences, 
como documentos, roupas e criações de gado bovino. Além disso, as 
lideranças indígenas foram criminalizadas, acusadas de terem quei-
mado escolas e postos de saúde. Hoje, respondem processo criminal na 
justiça estadual.

Em 18 de janeiro de 2010, o estado de Roraima, na época represen-
tado pelo governador José de Anchieta Junior, falecido em 2018, logo 
após ter perdido as eleições ocorridas dois meses antes, ingressou com 
ação no STF com o intuito de impedir a permanência dos indígenas na 
área e a ampliação da TI Serra da Moça. Mais uma ação judicial contra os 
direitos indígenas, pois a demarcação da TI Raposa Serra do Sol foi vista 
como uma “derrota” para os interesses da elite do estado de Roraima, e 
o pensamento daquele período era que não se poderia destinar nem um 
centímetro a mais de terra para os povos indígenas.

A ação movida pelo estado tinha como embasamento as 19 condi-
cionantes impostas pelo STF quando demarcou a TI Raposa Serra do 
Sol, reforçando a condicionante 17, que veda qualquer ampliação da 
TI já demarcada.

Ainda nessa ação, afirma-se que o Incra, responsável por promover 
a reforma agrária e executar o PA Nova Amazônia/Truaru, teria admi-
tido a “invasão” de indígenas na área. O governador Anchieta finalizava 
dizendo que a reforma agrária não contemplava os indígenas, isto é, o 
loteamento de terras para o Lago da Praia, conforme tinha sido proposto 
ao tuxaua Jaime pela demora na demarcação, não deveria ser destinado 
às famílias indígenas.

Logo após a ação do governo, dez dias depois, para sermos exatos, no 
dia 29 de janeiro de 2010, o ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nos 
autos da Ação Cautelar nº 2.541, afirmando que não competia ao estado de 
Roraima “decidir quais são os possíveis participantes dos assentamentos 
patrocinados pelo Governo Federal” e que “a condição de indígenas não 
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os torna, como quer o autor, aprioristicamente inelegíveis a tais políticas 
públicas” (BRASIL, 2010, p. 5).

A decisão na ação cautelar assinada pelo ministro Gilmar Mendes, 
mostrando a “agilidade” do sistema Judiciário brasileiro, aparentemente 
embasada apenas em informações disponibilizadas pelo governador 
Anchieta e pela mídia local, decidiu o seguinte em relação à situação:

Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar tão-somente 
para garantir a manutenção dos assentamentos já realizados 
na referida área (Assentamento Nova Amazônia), vedando-se 
o acesso de novos grupos indígenas ao local. Determino, ainda, 
que a União e a Funai se abstenham de praticar quaisquer atos 
no sentido de reconhecer a referida área como terra indígena. 
(BRASIL, 2010, p. 7)

Ainda em decisão monocrática do dia 12 de novembro de 2019, dessa 
vez na Ação Civil Originária (ACO) nº 1.522, o ministro Gilmar Mendes 
determinou que a União, o Incra e a Funai se abstivessem de autorizar 
a permanência de indígenas na comunidade Lago da Praia. E, com base 
nas condicionantes da Raposa Serra do Sol, decidiu que fosse proibida a 
ampliação da TI Serra da Moça. A comunidade agravou a decisão e ainda 
aguarda julgamento.

Comunidade Anzol e a plantação de Acacia mangium

O caso da comunidade Anzol é ainda mais complexo, por estar no meio 
de uma plantação de Acacia mangium. A monocultura dessa planta, desti-
nada geralmente à produção de celulose, madeira e combustível, começou 
a fazer parte dessa paisagem há pouco mais de duas décadas e provoca 
mudanças drásticas tanto na composição paisagística quanto social-
mente. Essas mudanças incluem impactos em outras árvores nativas, 
como mirixi e murici, caimbé e paricarana, que estão sumindo pouco a 
pouco, e em animais como o tamanduá e outras caças, que começaram 
a desaparecer.
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A plantação de Acacia mangium nos arredores de algumas TIs vem 
sendo pauta das reuniões e assembleias indígenas. Muitos moradores 
reclamam que suas plantações são atacadas por abelhas, que as roças 
sofreram com o aumento de algumas pragas ou que os igarapés onde 
muitos fazem suas vazantes11 estão secando cada vez mais rápido, devido 
à presença dessas árvores em suas margens. Outro problema apontado 
é que os poços de água também estão secando mais rápido, o que torna 
a vida difícil, já que as pessoas muitas vezes não têm outra fonte natural 
de água, pois esses recursos ficaram fora das demarcações.

De acordo com Rossi: 

No Estado de Roraima, a acácia vem sendo plantada com 
sucesso em pequenas e grandes propriedades rurais, tanto 
nas regiões de floresta como cerrado. Até o ano de 2002 já 
haviam sido plantados aproximadamente 10.000 ha da espécie 
(Embrapa Roraima, 2002). (ROSSI, 2003, p. 11)

Essa espécie de acácia se reproduz de tal forma que está nascendo de 
forma acelerada nos lavrados12 roraimenses e invadindo as roças e buri-
tizais, o que causa uma grande preocupação para os indígenas dessas 
regiões, de áreas como Muriru, Moskow/São Domingos, Serra da Moça, 
Truaru e comunidades como Anzol e Lago da Praia.13

Em 2012, o PNCSA realizou oficinas para mapear esses conflitos socio-
ambientais. O resultado desse projeto foi publicado no Boletim 5, divul-
gado em julho de 2014, que mostra que a plantação de Acacia mangium 

11 Vazantes são espécies de pequenas roças construídas nas beiras dos igapós, que são lugares mais 
úmidos. Ao contrário das roças, que são feitas em matas ao pé de alguma montanha e podem 
ter plantios mais variados, as vazantes são mais voltadas para plantas mais adaptáveis à terra 
úmida, como melancia, melão, maracujá etc.

12 Lavrado é a designação regional para a vegetação que é mais conhecida como cerrado.

13 PCSNA. Boletim informativo Mapeamento Social como Instrumento de Gestão Territorial contra o 
Desmatamento e a Devastação: processo de capacitação de povos e comunidades tradicionais. 2012.
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é uma ameaça à sociobiodiversidade, à segurança alimentar e à própria 
reprodução física e cultural dos grupos indígenas. Conforme o Boletim:

Na região do Murupu, a situação é gravíssima, porque soma-se 
ao fato das TI’s serem minúsculas a exclusão das comunidades 
Lago da Praia e Anzol na área demarcada na TI Serra da Moça; 
e, por uma ação estatal, indígenas foram desterritorializados. 
Atualmente, são ameaçados e lutam para recuperar os seus 
territórios tradicionais. A comunidade Anzol é uma área em 
litígio com a empresa FIT [Manejo Florestal] que fez os plan-
tios dentro da comunidade, como pode ser visualizado no mapa. 
E hoje, a FIT está na justiça com uma ação de despejo contra 
os indígenas, reivindicando a posse e retirada das pessoas da 
comunidade Anzol. (PNCSA, 2012, p. 4)

Entre os problemas estão 

problemas socioambientais associados aos plantios comer-
ciais; poluição da água dos igarapés e rios, ocasionada pelo 
despejo de esgoto oriundos dos açudes de criação de peixes, e 
os desmatamentos e queimadas que se estendem até os limites 
das TI’s” (Ibid., p. 3-4).

A Acacia mangium é uma árvore natural da região noroeste da Austrália 
(Queensland), Papua Nova Guiné e leste da Indonésia (Ilhas Molucas, 
Sula e Aru). Além dos danos sociais que causam, agridem fortemente o 
solo do lavrado roraimense, despreparado para esse tipo de vegetação, 
fazendo com que aumentem os períodos de estiagem dos rios.

Soma-se a isso a expansão do plantio de monocultura nos limites de 
algumas TIs, como é o caso das TIs Serra da Moça e Canauanim, onde é 
evidente o impacto causado pelo plantio, com a derrubada de matas ciliares 
e o uso de agrotóxicos que desaguam nos igarapés no período de chuvas.

É perceptível que a entrada do agronegócio na Amazônia, mais espe-
cificamente em TIs, está tomando lugar na paisagem, com destaque 
para essas plantas exógenas, com as quais, em Roraima, visa-se apenas 
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beneficiar empresas madeireiras, porque fábricas de papel e celulose não 
existem nem em Roraima nem em regiões vizinhas ao estado.

De acordo com entrevista concedida à Folha de Boa Vista no dia 26 de 
fevereiro de 2015,14 o diretor operacional florestal da empresa FIT Manejo 
Florestal do Brasil, Joel Carlos Alípio dos Santos, afirmou: “Temos três 
milhões de metros cúbicos de madeira para reposição, o que torna o 
estado de Roraima autossustentável para as indústrias madeireiras por 
pelo menos durante dez anos” (FOLHA DE BOA VISTA, 2015).

Ainda segundo a matéria, o diretor Joel Carlos declara que a empresa 
FIT possui 47 fazendas de manejo florestal, com quase 30 mil hectares 
plantados no estado de Roraima. Essa declaração foi feita para “despreo-
cupar” o setor madeireiro, que havia se manifestado em outra matéria da 
Folha de Boa Vista, intitulada “Setor madeireiro enfrenta crise no estado”, 
publicada em fevereiro de 2015. Ou seja, há plantações de Acacia mangium 
suficientes para suprir esse mercado, cujos consumidores são as olarias, 
que usam carvão para a fabricação de telhas e tijolos. Sua plantação no 
estado de Roraima tem os mesmos fins industriais que nas regiões tropi-
cais (ROSSI, 2003), como Bangladesh, Sri Lanka, China, Tailândia, Malásia, 
Nepal, Filipinas, Camarões, Costa Rica e Indonésia.

Marcados por esses interesses industriais, os países industrializados 
remuneram as empresas de reflorestamento, mas continuam poluindo.

A proibição da exploração de florestas naturais valorizou muito a 
madeira das florestas plantadas nos mercados nacional e internacional. 
O estabelecimento das políticas internacionais de despoluição da atmos-
fera (retirada de CO2 atmosférico), por outro lado, criou o mercado de 
carbono, permitindo que empresas poluidoras dos países desenvolvidos 
paguem aos reflorestadores valores que oscilam entre US$ 20 e US$ 40 
por tonelada de carbono retirado da atmosfera.15

14 Disponível em: Acesso em: 02 de fevereiro de 2022.

15 Disponível em: http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_producao_mangium_17209.
pdf. Acessado em: 6 de junho de 2016. 

http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_producao_mangium_17209.pdf
http://www.ciflorestas.com.br/arquivos/doc_producao_mangium_17209.pdf
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Além de a empresa FIT Manejo Florestal destruir a paisagem com o 
discurso de que essa espécie pode ajudar na retirada do carbono (CO2) da 
atmosfera e na recuperação do solo (que dizem ser impróprio para agricul-
tura), protocolou uma ação de reintegração de posse na Justiça Estadual 
para despejar os moradores da comunidade indígena do Anzol, provo-
cando uma situação conflituosa e bastante preocupante, pois a comuni-
dade se encontra em uma região onde os recursos naturais são bastante 
escassos. Os moradores são abastecidos com água por um carro cedido 
pelo DSEI Leste e não têm sua área registrada. Além disso, não possuem 
eletricidade — a empresa concessionária se nega a fornecer energia, 
alegando que a comunidade não possui área demarcada.

Essa comunidade possui pouco mais de dois hectares e foi deixada de 
fora da demarcação do ano de 1991. Rodeada pela monocultura da Acacia 
mangium, não tem acesso a água potável nem terras para produzir suas 
roças. Além disso, quando os moradores saem para caçar e pescar nos 
rios próximos, precisam atravessar áreas de fazendas e cercas, correndo 
o risco de serem baleados.

Na ação possessória, a empresa FIT pediu o despejo dos indígenas, 
chamando-os de invasores, e solicitou à Justiça que fossem expulsos da 
terra. No entanto, essa área já era reivindicada desde a década de 1990, 
quando não foi incluída na demarcação. Em 2013, na iminência de serem 
expulsas, as lideranças acionaram o MPF novamente com o pedido de 
demarcação. Apenas em 2015 o MPF recomendou que a Funai iniciasse 
um processo de regularização fundiária. No entanto, em 2016, a presi-
dência da Funai respondeu que não seria possível, uma vez que a insti-
tuição não dispunha de recursos financeiros para iniciar as atividades, ou 
seja, criar o grupo de trabalho de identificação e delimitação.

A comunidade conseguiu levar o caso para a justiça federal, instância 
competente para processá-lo, por envolver direitos indígenas, e a decisão 
saiu em 2017, condenando a União a demarcar a TI Anzol no prazo de cinco 
anos. A comunidade aguarda o julgamento do recurso na segunda instância. 
Enquanto isso, continua desassistida e em total situação de vulnerabilidade.
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foto 6  |  Plantação de Acacia mangium vista de cima da Serra do Truaru. fonte: Eriki 
Aleixo (2020).

PROJETO DE LEI Nº 2.633: NOVAS INVASÕES DAS TERRAS INDÍGENAS  

EM RORAIMA

Outro caso de conflito territorial mais recente ocorreu ainda no mês de 
abril de 2020, no auge da pandemia: a invasão de uma área tradicional 
da comunidade Truaru da Cabeceira. Isso se deu no período em que, no 
Congresso Nacional, os partidários do governo tentavam aprovar o PL 
nº 2.633 e implementar a IN nº 09 da Funai e a Lei nº 14.004/2020. Uma 
pessoa invadiu parte do território tradicional, afirmando que era de sua 
propriedade. Desde então, passou a sobrevoar a área de helicóptero e, à 
noite, a utilizar drones para demarcá-la. O fato é que nessa área não existe 
qualquer resquício material, como construções de casas ou coisas do tipo, 
que evidenciem sua ocupação.

A referida comunidade, já demarcada, também faz parte da região 
Murupu e está localizada no município de Boa Vista, com uma área de 
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5.652 hectares. Atualmente, ela está em conflito por uma parte desse 
território. Desde que o invasor começou a dizer que era proprietário da 
referida área, a comunidade tem feito a vigilância integral da terra, deno-
minada Macaíba, além do fechamento da entrada principal, em decor-
rência da pandemia. Apesar de toda documentação do território a favor 
da comunidade, o invasor insiste e ingressou com ação de reintegração 
de posse na justiça contra os indígenas.

MAPA 2  |  MAPA INDICANDO AS TERRAS INDÍGENAS SERRA DA MOÇA E TRUARU 

fonte: Elaborado por Mônica Cortez, 2020.

Embora os representantes dos denominados setores do agronegócio no 
Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro digam que o PL nº 2.633 
teria como objetivo regularizar a situação fundiária de pequenos agricul-
tores, na verdade ele concede título de propriedade para especuladores 
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imobiliários, que vivem de invadir, desmatar e vender terras públicas, 
especialmente as TIs e unidades de conservação (UCs). Se ele for apro-
vado, terras como essa, do Truaru da Cabeceira, podem ser prejudicadas, 
o que favorece mais uma vez os interesses do agronegócio e de outros 
empresários, colocando em risco a vida dos indígenas.
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Contribuição para uma  
sociologia das ausências:  
alguns apontamentos sobre  
o processo de reparação do 
desastre na bacia do rio Doce
EDMUNDO ANTONIO DIAS NETTO JUNIOR

“A minha história sou eu que devo escrever.”

[ simone maria silva ]1 

A lógica de voluntariedade que informa o Termo de Transação e Ajustamento 
de Conduta (TTAC) — acordo firmado no contexto do desastre ocorrido 
na bacia do rio Doce, pelos governos federal e dos estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo em março de 2016 — estabeleceu patamar inferior 
mesmo àquele propugnado pelos princípios orientadores aprovados em 
2011 pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas (ONU) sobre empresas e Direitos Humanos.

No plano da linguagem, é destacada no texto a semântica de eufe-
mismos empregada pelas empresas causadoras do desastre e pela enti-
dade que criaram para a reparação: a Fundação Renova. Também são 
citadas decisões judiciais que parecem distanciadas da “gramática” dos 
Direitos Humanos.

1 O trecho é de Silva, 2021, pp.48
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Nos descaminhos do processo de reparação, percebe-se um percurso 
que se desdobra, da voluntariedade do acordo extrajudicial entre governos 
e empresas corresponsáveis pelo desastre (TTAC) às incertezas do 
processo judicial e aos riscos de populismo judiciário na criação de meca-
nismos artificiais de participação no tocante a indenizações individuais.

Nesse percurso, empresas causadoras do desastre comungaram com 
entes federativos que firmaram o TTAC da mesma situação de integrantes 
do polo passivo da principal ação civil pública voltada à reparação, o que 
não os impediu de alcançarem um certo protagonismo na relação jurí-
dica processual. 

Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, que atuaram conjunta-
mente em inúmeras frentes, de sua parte, frequentemente comungaram 
de uma refratariedade, do juízo competente, à visão que aquelas institui-
ções do sistema de Justiça manifestaram acerca do processo de reparação, 
o que permite abstrair conclusões pertinentes às incertezas de processos 
judiciais de reparação de danos causados por atividades empresariais.

O presente texto nada mais pretende do que trazer o que menciona 
em seu título: meros apontamentos sobre o caso, até um determinado 
momento temporal que pôde ser acompanhado e que precedeu a repactu-
ação em curso noticiada. Não alcança, portanto, todas as fases do processo 
de reparação, mesmo porque esse processo não terminou.

São apontamentos que têm por objetivo contribuir com estudos, no 
campo da Sociologia, da temática que Boaventura de Sousa Santos deno-
minou de sociologia das ausências (SANTOS, 2007, pp. 32) e — por que não 
acrescentar? — de uma sociologia dos que estiveram presentes. Entre estes, 
os que tiveram, ou não — em alguns temas-chave —, seus posicionamentos 
acolhidos pelo juízo competente. Em outras palavras, importa ver quem 
pôde se fazer ouvir no processo de reparação, contraface das ausências.

Centralidade do sofrimento da vítima e centralidade da jurisdição são 
perspectivas distintas do processo de reparação, que podem conduzir por 
caminhos inteiramente diversos. É tarefa do pensamento crítico, atento 
a tal questão, problematizar os estreitos limites do que seria uma justiça 
meramente “possível”.
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OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DE DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS  

E A LÓGICA DA VOLUNTARIEDADE

Em 2011, foram aprovados pelo Conselho de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas (ONU) os Princípios Orientadores 
sobre Empresas e Direitos Humanos. Trata-se dos princípios Ruggie, 
em referência ao Professor John Ruggie, da Universidade de Harvard, 
que, como especialista independente convidado pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas, atuou na sistematização de tais princípios, também 
chamados de princípios reitores.

A primeira crítica aos princípios orientadores é seu caráter não vincu-
lante. Em outras palavras, constituem o que no Direito Internacional 
Público se denomina soft law. não tendo sido estabelecidos em um tratado 
com força cogente.

Tais princípios orientadores estruturam-se em três pilares:

•  o Estado deve proteger os Direitos Humanos;

•  as empresas devem respeitar os Direitos Humanos;

•  Estado e empresas devem remediar, ou seja, reparar danos sofridos 
pelas vítimas da atuação empresarial desrespeitosa aos direitos 
humanos.

Para a implementação dos princípios orientadores da ONU, caberia 
aos Estados elaborar seus planos de ação nacional. Quase 20 países já 
elaboraram seus planos de ação. Em 2018, o então presidente da República 
editou o Decreto n. 9.571, de 21 de novembro de 2018, que estabelece as 
Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, aplicáveis a 
médias e grandes empresas. Observe-se que as diretrizes nacionais, além 



391

de terem sido editadas à míngua de diálogo com a sociedade civil,2 não 
constituem propriamente um plano de ação nacional; ao contrário, são 
ainda mais frágeis, potencializando a voluntariedade proposta em 2011 
nos princípios Ruggie (DIAS NETTO JUNIOR, WEICHERT, PORTUGAL 
NUNES, 2019).

Essa voluntariedade é, em si mesma, merecedora de consistentes 
críticas, na medida em que um tema da gravidade e importância que têm os 
direitos humanos não pode ser deixado à decisão de os Estados aderirem 
ou não a um determinado standard de proteção (sobretudo porque tal 
standard, qualquer que seja ele, não pode excluir a legislação mais prote-
tiva dos direitos humanos). Ou seja, em uma perspectiva principiológica, 
se os Estados partes da ONU estão de acordo com a necessidade de se 
estabelecer um parâmetro de proteção em matéria de direitos humanos 
e empresas, tal parâmetro deve ser obrigatório em todos os Estados.

Atualmente, encontram-se em andamento negociações voltadas para a 
celebração de um tratado vinculante sobre direitos humanos e empresas, 
mas, para os fins deste artigo, basta observar que, ao que parece, a ideia 
de voluntariedade de um determinado modelo de empresa benfeitora 
informa, de modo sutil, o modelo que os entes federativos, represen-
tados pelos governos da União Federal e dos estados de Minas Gerais e do 
Espírito Santo — ao lado de entidades de suas administrações indiretas, 
como Funai, Ibama e outras —, estabeleceram com as mineradoras Vale 
S/A (Vale), BHP Billiton do Brasil Ltda. (BHP Billiton) e sua subsidiária 
Samarco Mineração S/A (Samarco), quando firmaram, em 2 de março de 
2016, um acordo que denominaram de TTAC.

2 O Grupo de Trabalho sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU visitou o Brasil em dezembro 
de 2015. O relatório da visita, apresentado em junho de 2016, durante a 32ª sessão regular do 
Conselho de Direitos Humanos da ONU, destacou a importância do diálogo entre os múlti-
plos interessados na construção dos instrumentos para garantia da observância dos direitos 
humanos pelas empresas, de forma a incluir as vozes das comunidades afetadas e dos defen-
sores de direitos humanos no processo.



392

A lógica subjacente — à evidência não enunciada expressamente no 
TTAC — é a da(s) empresa(s) benfeitora(s), dotada(s) de responsabi-
lidade social, nos moldes daquela(s) que cria(m) uma fundação benefi-
cente. Ocorre que, no caso rio Doce, não se está a tratar de benemerência, 
mas do cumprimento de obrigações jurídicas de reparação, dentro do arco 
protetivo dos direitos humanos, entre os quais o direito ao meio ambiente, 
que é um direito humano de 3ª. geração. Paulo Bonavides (2007) classi-
fica o direito ao meio ambiente como um direito fundamental de terceira 
geração, ou de terceira dimensão,3 entre outros “direitos da fraternidade” 
(ou de solidariedade, diga-se), tais como o direito ao desenvolvimento, 
o direito à paz, o direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 
humanidade e o direito de comunicação. São todos eles direitos que, na 
expressão do emérito Professor cearense:

Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num 
momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 
em termos de existencialidade concreta. (BONAVIDES, 2007, 
pp. 569)

A PRETENSÃO DE APARÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL: O TTAC E O DESASTRE NA BACIA DO RIO DOCE

No desenho projetado pelas empresas, pela União e pelos estados de 
Minas Gerais e do Espírito Santo, a reparação, numa espécie de movi-
mento alquímico, transforma-se em benemerência, a ser executada pela 
Fundação Renova, entidade de direito privado cuja criação foi prevista no 
TTAC, que a incumbiu dos programas socioambientais e socioeconômicos 

3 Ao tratar dos direitos fundamentais de quarta geração (como o direito à democracia, o direito à 
informação e o direito ao pluralismo), Paulo Bonavides acrescenta que “o vocábulo ‘dimensão’ 
substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo ‘geração’, caso este último venha a induzir 
apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade dos direitos das gerações ante-
cedentes, o que não é verdade.” (BONAVIDES, 2007, pp. 571-572).
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necessários à reparação dos danos esparramados ao longo da bacia do 
rio Doce. Essa equação obviamente não fecha, pois se a pessoa atingida 
é beneficiária de um favor, a sua própria condição de vítima lhe terá sido 
sutilmente subtraída. Tem-se aí uma primeira e importante violação a 
direitos: a negação da condição decorrente da circunstância imposta (a 
vivência dos danos do desastre causado e em andamento), pelas empresas 
causadoras do desastre, às pessoas atingidas.

No contexto de negação dessa circunstância que cerca tais pessoas, 
cabia à Fundação Renova dizer quais foram, ou não, atingidas: em outras 
palavras, cabia à fundação constituída pelas empresas eleger quem 
se habilitaria à sua benemerência e, portanto, a receber os frutos da 
suposta responsabilidade social das empresas causadoras do desastre. 
Obviamente, um modelo intrinsecamente perverso, que se cristalizou, 
pleno de incongruências, desde o começo do processo da reparação, já 
por ocasião do cadastramento de pessoas atingidas, deixado a cargo da 
Fundação Renova. Em outras palavras: considerada tal fundação como 
longa manus das empresas Vale, BHP Billiton e Samarco (que ocupavam 
o conselho curador da fundação, órgão fundacional responsável pelas 
decisões e rumos da atuação da Renova), eram paradoxalmente elas, as 
empresas rés, que tomavam as decisões sobre o ritmo, a forma e o grau 
das medidas de reparação dos danos que elas mesmas causaram.

No Brasil, o que agrava esse quadro é o fato de que esse modelo alquí-
mico — que, em sua narrativa, transforma a obrigação jurídica de repa-
ração em uma manifestação voluntária (decorrente de um acordo) de 
responsabilidade social de empresas (como se não houvessem violado 
direitos os mais variados) — tenha sido chancelado por entes federa-
tivos, é dizer, pela União, pelo estado de Minas Gerais, pelo estado do 
Espírito Santo, e por entidades das respectivas administrações indi-
retas, que firmaram o TTAC. Essa chancela estatal ocorreu no âmbito 
do Poder Executivo, mas depois veio a estender-se pela esfera do Poder 
Judiciário, na medida em que referendou diversas medidas adotadas pela 
Fundação Renova, o que, em minha avaliação, acresce enorme perplexi-
dade ao próprio processo de reparação.
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Cerca de dois meses após o TTAC, firmado pelos entes federativos em 
2 de março de 2016, o Ministério Público Federal (MPF) ingressou, em 5 
de maio daquele ano, com uma ação civil pública em que não apenas Vale, 
BHP e Samarco eram rés, mas também os entes federativos se encon-
travam no polo passivo da relação jurídica processual. Embora o estado 
do Espírito Santo não tenha sido aceito pela Justiça Federal como réu na 
ação proposta pelo MPF, a União e o estado de Minas Gerais o foram. Um 
dos fatores da perplexidade acima mencionada decorre do fato de que a 
União e o estado de Minas Gerais seguem, mesmo nessa condição de inte-
grantes do polo passivo da ação ajuizada pelo MPF, apresentando reque-
rimentos — relativos aos rumos do processo de reparação — que nele 
têm alcançado uma certa primazia (uma boa pista de pesquisa acadêmica, 
nesse sentido, seria realizar um estudo sobre o tempo de atendimento 
dos pedidos formulados pela advocacia da União ao longo do processo de 
reparação, seja na ação ajuizada em 2015 pelos entes federativos, seja na 
ação proposta em 2016 pelo MPF, com um olhar voltado também sobre 
o provimento ou desprovimento de tais decisões).4

O TTAC COMO ALINHAMENTO DE POSIÇÕES ENTRE EMPRESAS E DOIS 

ENTES FEDERATIVOS QUE SE TORNARIAM RÉUS: UM CONSÓRCIO 

GOVERNAMENTAL-EMPRESARIAL?

Tomando por base a segunda das ações civis públicas acima mencio-
nadas, ou seja, aquela proposta em maio de 2016 pelo MPF, as reflexões 
deste texto partem do pressuposto de que a União e o estado de Minas 
Gerais encontram-se na situação processual de rés (embora também 
sejam, como mencionado, autoras de uma ação civil pública anterior).

4 Ressalte-se que este artigo não abrange o período em que têm sido noticiadas tratativas de 
repactuação, conduzidas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, da reparação dos danos 
sobrevindos ao desastre ocorrido na bacia do rio Doce. 
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Basicamente, em linhas muito gerais, a União é ré porque não realizou 
adequadamente — ou o fez de modo bastante deficiente — a fiscalização 
da atividade de mineração da Samarco que resultou no rompimento da 
barragem, sendo o estado de Minas Gerais réu, também na ação civil 
pública ajuizada pelo MPF, por ter conduzido um processo de licencia-
mento igualmente falho do empreendimento minerário.

Nesse quadro, tem-se que esses entes públicos (União e estado de 
Minas Gerais) e empresas (Vale, BHP e Samarco), secundados pelo 
estado do Espírito Santo (cuja posição processual não passou a ser a de 
réu), assim como por entidades das respectivas administrações indiretas, 
firmaram o TTAC e, assim, projetaram todo esse sistema de reparação, 
sabidamente falho. Parece-me importante frisar: entes públicos (que, 
depois de firmarem o TTAC, se tornaram réus na ação civil pública ajui-
zada pelo MPF) e empresas (que, em março de 2016, data em que firmado 
o TTAC, já eram rés na ação ajuizada pelos entes federativos) se asso-
ciaram em um acordo para que definissem como deveria ser realizada a 
reparação que, a rigor — na linha do que demonstra a ação ajuizada pelo 
MPF em maio de 2016 — lhes cabia.

A FUNDAÇÃO RENOVA COMO INSTRUMENTO DE ACOMODAÇÃO DE 

INTERESSES POR VEZES CONFLITANTES DE EMPRESAS CONCORRENTES

Se olharmos através das frinchas que permitem ver o que há no lado 
oculto das empresas causadoras dos danos, a Fundação Renova consti-
tui-se ainda como um arranjo jurídico que buscou acomodar interesses 
— frequentemente conflitantes — das controladoras da Samarco, ou 
seja, da Vale e da BHP Billiton. Tratando-se de empresas concorrentes 
no mercado internacional da mineração, não há negar que a Fundação 
Renova seja uma solução engenhosa para que estabeleçam, entre elas, 
uma governança do processo de reparação (não porém sem os conflitos 
corporativos — internos à Renova — que, ao que parece, não deixaram 
de ocorrer no curso do processo de reparação). Mas não se trata de uma 
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solução engenhosa para as destinatárias do processo de reparação: as 
pessoas atingidas e, dada a magnitude dos danos multidimensionais 
provocados pelo desastre, a sociedade brasileira em geral. E não é enge-
nhosa porque o modelo do TTAC supõe que um processo sem partici-
pação pudesse alcançar algum grau de receptividade entre a população. 
Obviamente, não poderia, e por isso tal modelo desde sempre esteve 
fadado a não obter nenhuma legitimidade. Um processo cerebrino e 
descolado da realidade social não teria mesmo como reparar adequa-
damente tal extensão inédita de danos em dois estados da Federação. O 
que dizer então de um processo que deixasse às empresas causadoras do 
desastre a condução dos programas socioeconômicos e socioambientais 
de reparação que foram entregues à Fundação Renova?

Em um segundo plano do que se pode tentar entrever da perspectiva 
empresarial, a constituição da Fundação Renova serviu ao propósito 
(cuja suposição é absolutamente factível) de interpor um anteparo entre, 
de um lado, os crimes e demais atos ilícitos que permeiam o desastre na 
bacia do rio Doce e, de outro, a “imagem” (se é que subsiste algo de posi-
tivo nela) de tais corporações. Tal escudo de proteção empresarial, desig-
nado com nome propagandístico (de marketing de qualidade duvidosa), 
remete a uma ação de renovação.

Anote-se, ainda, que as fundações de direito privado, a princípio, 
também propõem um ideário de responsabilidade social corporativa, o que 
envolve valores inerentes aos direitos humanos, entre os quais o direito 
fundamental a um meio ambiente saudável, que faz parte, como mencio-
nado acima, da 3ª. geração dos direitos humanos. Estariam as empresas 
causadoras daquele que é, em escala mundial, o maior desastre em quanti-
dade de rejeitos de mineração, em condições de comungar desse ideário? 
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O PLANO DA LINGUAGEM

No plano da linguagem, não pode passar despercebido que as empresas 
responsáveis pelo desastre e a Fundação Renova — entidade cuja criação 
foi, como visto, por elas acordada no TTAC, ao lado dos entes federativos 
— passaram a empregar uma semântica de eufemismos, que chama de 
evento o maior desastre ambiental da história brasileira, que trata como 
auxílio financeiro a garantia de subsistência emergencial a que têm direito 
suas vítimas, ou como impactos os danos multidimensionais dele decor-
rentes (DIAS NETTO JUNIOR, 2018).

A própria linguagem do TTAC e da Fundação Renova aproxima-se de 
uma linguagem empresarial, rica em eufemismos e pobre em remédios. 

É interessante notar que a lógica do Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos da ONU, acima mencionados, articula-se 
com a previsão de planos de ação nacionais nessa temática. Estudo coor-
denado por Flávia Scabin e Thiago Acca, do Centro de Direitos Humanos 
e Empresas da Fundação Getúlio Vargas, observou que:

A linguagem tradicional de direitos humanos (baseada em uma 
nomenclatura de garantia e violação), presente em tratados 
internacionais, é pouco usada pelos NAPs,5 os quais prio-
rizam uma linguagem mais próxima àquela empregada em 
referências de RSE6 (baseada em uma cultura de incentivos 
apenas). A aproximação entre a linguagem adotada pelo NAP 
da  linguagem de direitos humanos poderia facilitar a coerência 
entre NAPs e outros documentos internacionais relacionados 
aos direitos humanos, e garantir que também no campo de 
empresas e direitos humanos, vítimas sejam protegidas e ampa-
radas pela já consolidada internacionalmente gramática de 
direitos humanos (FGV, 2017, pp. 70-71)

5 National Action Plan on Business and Human Rights, ou Plano de Ação Nacional sobre Empresas 
e Direitos Humanos.

6 Responsabilidade social empresarial.



398

Nesse contexto, embora o Brasil não tenha construído um plano de 
ação nacional, mas aquilo que o Decreto n. 9.571/2018 denominou, como 
visto, Diretrizes Nacionais sobre Empresas e Direitos Humanos, de tibieza 
ainda mais acentuada que a dos princípios orientadores, é perceptível que 
essa semântica de eufemismos da Fundação Renova (voz das empresas 
causadoras do desastre) harmoniza-se com a linguagem empresarial 
que tem sido assumida, mundo afora, nos planos de ação nacional, os 
quais, por sua vez, se articulam com os princípios reitores sobre direitos 
humanos e empresas.

Essa semântica de eufemismos da Fundação Renova poderia ser uma 
questão secundária se não tivesse efeitos no reconhecimento de direitos 
e, portanto, na própria reparação dos danos provenientes do desastre, 
lembrando-se que, na lógica da Renova (rectius: das empresas rés), pessoa 
atingida é aquela que se encontra no cadastro constante nos escaninhos 
da própria fundação. Confirma-se aí que a linguagem é criadora da reali-
dade, é dizer, de uma realidade que pode ser de reparação integral ou de 
desamparo total.

IMPERMEABILIDADE ANTIDEMOCRÁTICA VERSUS DIREITO  

À PARTICIPAÇÃO

Como desde logo apontou o MPF, inclusive na ação civil pública ajuizada 
em 5 de maio de 2016,7 o TTAC violou o princípio do devido processo 
legal, em sua dimensão coletiva (BRASIL, 2016a). No TTAC, os direitos 
violados — à míngua de informação, da opinião e de deliberação dos 
seus titulares — foram transacionados pelos entes federativos e pelas 
empresas causadoras do desastre. Entre os inúmeros problemas apon-
tados está o déficit democrático na condução daquela avença, que havia 
sido firmada em março do mesmo ano.

7 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acp-samarco. Acesso 
em 25 jan. 2022.

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acp-samarco
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No item III.5, que trata da impugnação do acordo TTAC, da petição 
inicial de sua ação civil pública, o MPF aponta que:

o acordo celebrado entre o Poder Público e as empresas 
SAMARCO, VALE e BHP não tutela de forma integral, adequada 
e suficiente os direitos coletivos afetados, violando preceitos 
constitucionais como os princípios democrático e do polui-
dor-pagador, uma vez que: i) houve ausência de participação 
efetiva dos atingidos nas negociações, violando a lógica do 
devido processo legal coletivo (BRASIL, 2016a, pp. 41)

A ação civil pública, ao questionar a falta de participação no TTAC, 
cita lição de Edilson Vitorelli, no sentido de que:

Uma teoria geral dos processos representativos considera 
compatível com a Constituição um processo em que a repre-
sentação não seja um mecanismo de exclusão dos represen-
tados, mas proporcione a obtenção de tutela efetiva dos direitos 
materiais violados, restringindo a participação apenas na 
medida necessária para tanto. Cabe ao representante promover 
momentos de participação no decorrer da atividade represen-
tativa, nos quais os representados são chamados a avaliar pros-
pectiva e retrospectivamente as ações do representante em 
relação ao processo, bem como debater entre si e com ele os 
resultados e objetivos desejáveis. Nesses momentos, o repre-
sentante deve buscar apreender os interesses e opiniões dos 
representados, confrontando-os com suas próprias ações e 
formulando justificativas, para si e para o público, relativa-
mente às situações em que sua conduta diverge das expec-
tativas de seus constituintes.” (VITORELLI, 2016, pp. 275)

É evidente que o baixíssimo grau de permeabilidade democrática do 
TTAC não é um fato aleatório, mas decorre do rarefeito índice de efetivi-
dade do princípio democrático na história brasileira, o que deita longevas 
raízes em nosso período colonial, que insiste em moldar nossos costumes, 
atando o país ao atraso.
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Nesse contexto, o TTAC previu a criação de um Comitê Interfederativo 
(CIF), como uma das ferramentas concebidas pelos entes federativos 
e empresas para a reparação, de cujo espaço, porém, as pessoas atin-
gidas, ainda que titulares dos direitos violados, não participavam. Na já 
mencionada ação civil pública, que ajuizou em 5 de maio de 2016, o MPF 
também questionou especificamente a forma como o TTAC previu a 
instituição do CIF (BRASIL, 2016a). O questionamento não foi acolhido 
pela Justiça Federal e somente um acordo bastante posterior, o TAC 
Governança, firmado em 25 de junho de 2018, veio a prever mecanismos 
de participação dos atingidos no referido comitê. Até então, o Comitê 
Interfederativo era, na esfera extrajudicial, espaço de atuação dos entes 
federativos, inspiração de seu nome.

O CIF se manifestaria por meio de deliberações, que deveriam, no 
modelo que elas próprias haviam ajustado com os entes federativos, 
quando firmaram o TTAC, ser cumpridas pelas mineradoras causadoras 
do desastre. O questionamento das deliberações do CIF seria, a princípio, 
excepcional, devendo, em caso de discordância, ser apresentado em juízo.

Um patamar inferior em tema de direitos humanos e empresas

Como já mencionado, um dos pilares em que são dispostos os Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos da ONU corresponde 
à função do Estado de proteger os Direitos Humanos.

Para um Estado (lato sensu considerado) com corresponsabilidades 
pelo desastre na bacia do rio Doce, originadas de um licenciamento esta-
dual e de uma fiscalização federal pífios, não é juridicamente susten-
tável que assuma uma posição processual de protagonismo, como se 
lhe incumbisse permanecer apenas com a função protetiva dos direitos 
humanos (para nos atermos à esquematização tricotômica dos referidos 
princípios orientadores), descurando-se do dever de remediar (ao lado 
das empresas causadoras do desastre), os danos sobrevindos na bacia do 
rio Doce. O histórico dos processos judiciais de reparação do desastre 
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revela que os entes federativos buscaram — no que tiveram êxito junto 
à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte — uma posição protagonista na 
indicação dos rumos da reparação. Há nessa situação uma compreensão 
absolutamente equivocada do tema dos direitos humanos e empresas.

Ora, se há consistentes críticas à fragilidade dos princípios orienta-
dores da ONU — que dispõem, sob a ótica da voluntariedade, acerca de 
princípios de direitos humanos e empresas, distorcendo o imperativo de 
sua cogência —, a realidade processual mostra que a reparação dos danos 
decorrentes do desastre na bacia do rio Doce ficou em patamar inferior 
mesmo àquele propugnado pelas Nações Unidas nos princípios Ruggie. 
Isso porque a condução judicial das ações civis públicas distribuídas à 
12ª Vara Federal de Belo Horizonte gerou ainda maiores distorções, ao 
permitir acentuadíssimo protagonismo dos entes federativos no processo 
de reparação8 e ao olvidar-se de que, consoante o parâmetro proposto 
pelos princípios orientadores, o Estado compartilha com as empresas o 
dever de reparar os danos sofridos pelas vítimas da atuação empresarial 
desrespeitosa aos direitos humanos.

Além disso, se a União e o estado de Minas Gerais são réus na ação 
civil pública ajuizada pelo MPF, há um conflito de interesses em que 
direcionem — para além do que incumbe aos seus órgãos na esfera das 
respectivas competências — os rumos do processo de reparação. Esse 
conflito de interesses obviamente não se desfaz pelo fato de a União e o 
estado de Minas Gerais terem ajuizado uma ação civil pública anterior, na 
qual figuram, ao lado do estado do Espírito Santo, como autores. Ora, as 
corresponsabilidades daqueles entes federativos em relação ao desastre 
ocorrido na bacia do rio Doce — decorrentes da atuação tíbia da União 
Federal na fiscalização do empreendimento minerário do complexo de 
Germano, em Mariana, assim como dos fragilíssimos licenciamentos 

8 O grau de acolhimento das petições das advocacias públicas, seja a Advocacia-Geral da União, 
sejam as estaduais, nos processos de reparação, assim como a maior brevidade com que foram 
decididas nos processos que tramitam na 12ª. Vara Federal de Belo Horizonte, são terrenos 
férteis para uma pesquisa sobre o protagonismo conferido aos entes federativos.
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realizados pelo estado de Minas Gerais — não são atenuadas pelo exer-
cício do direito de ação perante o Poder Judiciário. Ressalte-se que, não 
fosse por tais corresponsabilidades quanto ao desastre, não haveria qual-
quer inadequação em que os referidos entes federativos buscassem dire-
cionar os rumos da reparação.

No caso dos desastres (não apenas na bacia do rio Doce, mas também 
nos casos de Brumadinho, Macacos e Barão de Cocais, que envolvem, os 
dois últimos, a chamada lama invisível — é dizer, aquela que, ainda que 
não se apresente palpável, toca a vida das pessoas), os processos de repa-
ração convocam mesmo a uma atuação efetiva do estado e das empresas 
deles causadoras, nos termos do terceiro pilar proposto pelas Nações 
Unidas em seus princípios orientadores, que traz a obrigação, comum 
ao estado e às empresas, de reparar os danos sofridos pelas vítimas da 
atuação empresarial desrespeitosa aos direitos humanos.

De acordo com o TTAC, a União e os estados de Minas Gerais e do 
Espírito Santo integram o Comitê Interfederativo, cuja função precípua 
seria avaliar os programas de reparação ambiental, social e econômica 
(os ditos programas “socioambiental” e “socioeconômico” previstos no 
TTAC), coordenando a execução de tais programas, que foram incum-
bidos à Fundação Renova. Essa função que o TTAC conferiu ao Estado, 
lato sensu considerado, porém, não deveria excluir, sobretudo em relação 
à União e ao estado de Minas Gerais (por serem réus na ação ajuizada 
pelo MPF), as responsabilidades que lhes cabem no tocante à disponi-
bilização dos remédios necessários no contexto de políticas públicas. 
Mas, com o protagonismo que os entes federativos lograram assumir ao 
longo do processo de reparação, percebe-se que seus deveres de repa-
ração ficaram em um esquecidíssimo segundo plano.

Por sua vez, a Fundação Renova, declaradamente instituída para reme-
diar as violações aos direitos humanos perpetradas pelas empresas Vale, 
BHP Billiton e Samarco, foi concebida como sendo uma entidade dirigida 
pelas próprias causadoras do desastre.

Acresça-se que, para agravar, tais empresas, durante o próprio processo 
de reparação, seguem, por meio da fundação que instituíram, causando 
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novos e reiterados danos às pessoas atingidas pelo desastre na bacia do rio 
Doce e, portanto, permanecem infringindo o segundo pilar dos Princípios 
Orientadores sobre Empresas e Direitos Humanos.

Esse estado de coisas leva a um baixíssimo standard em tema de direitos 
humanos e empresas na reparação do desastre ainda em andamento na 
bacia do rio Doce.

Outros acordos e sua não implementação

Um acordo de 25 de junho de 2018, denominado TAC Governança (BRASIL 
2018f),9 subscrito por um conjunto muito amplo de instituições que 
atuam no sistema de Justiça (composto por seis Ministérios Públicos e 
Defensorias Públicas, tanto federais quanto dos dois estados atingidos), 
previu a obrigação de as empresas causadoras do desastre e os entes 
federativos assegurarem meios de participação das pessoas atingidas no 
Comitê Interfederativo. Para isso, deveriam se valer também de asses-
sorias técnicas independentes, um instrumento de redução de assime-
trias e de viabilização de participação informada previsto em um acordo 
anterior, o Termo Aditivo10 ao TAP, datado de 16 de novembro de 2017, 
que havia sido firmado pelo MPF e pelo MPMG com as empresas causa-
doras do desastre (BRASIL, 2017).

Ocorre que o Termo Aditivo ao TAP nunca foi integralmente cumprido, 
não tendo sobrevindo decisão do juízo da 12ª. Vara Federal de Belo 
Horizonte (embora tenha sido provocado a tanto) no sentido de deter-
minar que as empresas causadoras do desastre contratassem as assessorias 
técnicas independentes. Com isso, tampouco os mecanismos previstos 
no TAC Governança chegaram a ser completamente implementados.

9 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/tac-go-
vernanca. Acesso em 25 jan. 2022.

10 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/aditi-
vo-tap. Acesso em 25 jan. 2022.

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/tac-governanca
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/tac-governanca
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/aditivo-tap.
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/aditivo-tap.
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A supressão da capacidade deliberativa do Comitê Interfederativo 
quanto aos temas prioritários da reparação: uma ressalva imposta 
pelo Poder Judiciário

Após as instituições que atuam no sistema de Justiça (Ministérios Públicos, 
Defensorias Públicas e Advocacias-Públicas) peticionarem no sentido 
de que determinados temas compusessem eixos prioritários, sobreveio 
uma decisão que foi além do que havia sido peticionado, por meio da 
qual o juízo da 12ª. Vara Federal de Belo Horizonte inseriu ressalvas ao 
que peticionado por esse conjunto de instituições. Operou-se então uma 
radical modificação — à míngua de pedido das partes nesse ponto — nas 
atribuições do CIF, para determinar que, em tais eixos prioritários, não 
seria mais o Comitê Interfederativo que decidiria, mas o próprio juízo. A 
decisão, por ser contrária a acordos anteriores e por reduzir as atribuições 
de um órgão que, com o TAC Governança, passou a ter previstas formas 
de participação das pessoas atingidas, foi objeto de recurso de agravo 
de instrumento, apresentado pelo Ministério Público Federal (BRASIL 
2020m), embora tenha sido negada a antecipação dos efeitos da tutela 
recursal pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região (BRASIL, 2020p). 
Contra esta decisão, denegatória da liminar recursal, o MPF interpôs 
novo recurso, desta vez um agravo interno (BRASIL, 2020n), pendente 
de julgamento quando escrito este texto.

Embora a tramitação do recurso não tenha, até o momento, se mostrado 
favorável à argumentação do agravante, que não foi acolhida pela Corte, 
o referido agravo de instrumento apresentado pelo MPF ao Tribunal 
Regional Federal da 1ª. Região consignou o seguinte:

Finalmente, é bom fazer duas considerações. Primeiro, decidir 
pela interrupção das atividades do CIF não é uma decisão 
neutra, nem benéfica aos atingidos. É uma decisão benéfica às 
empresas causadoras do dano e à Fundação Renova. Culpam-se 
os mecanismos participativos pelos constantes descumpri-
mentos de prazo, pelas constantes recalcitrâncias das empresas 
e da fundação. (BRASIL, 2020m, pp. 20)
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O TEMPO E O PROCESSO

O tempo das decisões processuais é uma perspectiva de enorme impor-
tância, pois, em geral, no contexto de órgãos os mais diversos do Poder 
Judiciário, não decidir traz, inequivocamente, uma carga decisória em 
sentido amplo. Decidir mais celeremente determinados pleitos também 
não é, na análise dos processos em abstrato, um fato destituído de sentido.

Acerca de apenas alguns recortes da cronologia processual, a arguição 
de suspeição do juízo da 12ª Vara Federal (que não foi reconhecida nem 
pelo próprio juízo de primeira instância, nem tampouco foi concedida, no 
âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, a liminar pleiteada, por 
não considerar presentes os respectivos fundamentos), oferecida conjun-
tamente pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública da União (DPU), 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPE-MG) e Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo (DPE-ES), apresentou a seguinte 
representação gráfica, assim explicada pelas referidas instituições do 
sistema de Justiça na referida peça processual (BRASIL 2021b):

fato 7: violação ao princípio do contraditório e rela-
cionamento com as partes

O Juiz Federal substituto da 12ª Vara Federal vem, reitera-
damente, tratando de modo desigual as partes processuais, 
demonstrando inclinação em tomar decisões em favor de 
algumas delas, afastando-se do dever de imparcialidade. 
Considere-se o gráfico abaixo, que representa a tramitação 
processual no Eixo Prioritário:
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imagem: (BRASIL, 2021b)
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O ponto vermelho na parte superior do gráfico é o pedido prin-
cipal das Instituições de Justiça no Eixo Prioritário 7, refe-
rente ao encerramento do cadastro de pessoas atingidas. Até 
a presente data não houve decisão, encontrando-se o pedido 
paralisado há mais de 500 dias.11

Por outro lado, os pontos vermelhos na parte inferior do gráfico 
são os pleitos das novas “Comissões de Atingidos”, criadas 
a partir da atuação judicial já descrita acima e reiteradamente 
elogiadas pelo juiz. Todos esses pedidos são posteriores ao 
pleito das Instituições de Justiça. Contudo, os pontos azuis 
representam as datas das decisões finais em cada um dos 
processos. A média de tempo de decisão é de apenas 91 
dias, do começo ao fim do processo. Em um dos casos, o 
procedimento começou e acabou, com a fixação da matriz de 
danos, em apenas 58 dias.

Nesse contexto, as Instituições de Justiça pleitearam ao juiz, 
em 30 de setembro de 2020, a aplicação da mesma inusi-
tada “matriz de danos” das Comissões a todos os terri-
tórios, porém sem quitação integral — como o juízo vinha 
exigindo -, ao fundamento de constituir parcela incontro-
versa do direito material. Todavia, até a presente data este 
pedido permanece ignorado pelo juiz, ou seja, mais de 180 
dias de paralisação. No mesmo período, processos relativos 
às novas “Comissões de Atingidos” foram instaurados, inte-
gralmente processados e decididos.

Até aqui, a predileção do juiz poderia ser justificada apenas 
pelo seu premente interesse em atender as demandas indeni-
zatórias das Comissões, apesar de o pedido das Instituições de 
Justiça ter esse mesmo teor. Contudo, o que há, em realidade, 
é uma predileção pessoal por tomar, seletivamente, deter-
minadas decisões, em detrimento de outras. No dia 10 de 

11 O dado refere-se a 30/03/2021, data de arguição, pelo MPF, MPMG, DPU, DPE-MG e DPE-ES, 
da suspeição de parcialidade do juízo da 12ª. Vara Federal.
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março de 2021, às 19h30, a Advocacia-Geral da União peticionou 
nos autos principais (autos n. 1024354-89.2019.4.01.3800), 
requerendo a abertura do eixo prioritário 13, em petição de 18 
páginas (ID 472387866 — Anexo 25). O tema desse eixo seria 
a reestruturação administrativa da Fundação Renova, questão 
que não é nem nova para o juízo, que acompanha a Fundação 
desde a sua criação, nem urgente. 

Apesar dessa falta de novidade e de urgência na matéria, no 
mesmo dia 10 de março, às 23h10, a decisão sobre o pedido 
da União foi juntada aos autos (ID 472420370 — Anexo 26). 
A decisão é composta de 32 páginas e contém diversas delibe-
rações, concessão de tutela provisória e a nomeação de perito 
judicial, tendo sido designada a empresa Kearney. 

O Eixo Prioritário 13 (autos n. 1011729-52.2021.4.01.3800) 
“entrou no ar” às 10h50 do dia 16.03.2021. Às 12h52 a Kearney foi 
avisada da nomeação (ID 477946353 — Anexo 27) e respondeu 
no Eixo 13 manifestando interesse pela realização da perícia às 
09h31 do dia 17.03.2021 (ID 479141854 — Anexo 28).

Em um processo que envolve diversas Instituições de Justiça, 
as empresas-rés e a Fundação Renova, uma decisão judicial de 
32 páginas é produzida nos autos à noite, em horário tipi-
camente utilizado para decisões urgentíssimas de plantão 
judicial, no prazo de apenas 3 horas e 40 minutos, contados 
do momento em que é juntada a petição. Não há nenhuma 
urgência que justifique esses fatos, nem o esforço inaudito de 
produzir uma decisão dessas dimensões — 32 páginas — em 
tão reduzido prazo, destinado ao descanso noturno.  

Assim, o que se percebe dessa singela análise é que o Juiz Federal 
substituto da 12ª Vara da SJMG vem violando reiteradamente 
o comando do art. 7º do CPC, que assegura às partes paridade 
de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 
processuais, bem como o art. 12 do mesmo diploma, que exige 
o respeito preferencial à ordem cronológica de conclusão para 
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que sejam tomadas decisões. As decisões vêm sendo tomadas 
de maneira seletiva, com os temas e partes escolhidos — 
e, até mesmo, estimulados — pelo juiz sendo decididos 
em primeiro lugar, sem que haja qualquer justificativa 
para tanto, ao mesmo tempo em que temas urgentes são 
abandonados por meses a fio.” (BRASIL, 2021bpp. 36-39. 
Grifos do original)

Ressalte-se, ainda uma vez, que a suspeição do juízo não foi reconhe-
cida pelo Poder Judiciário, de modo que, processualmente, os fatos acima 
transcritos constituem apenas o posicionamento das instituições de 
Justiça que subscreveram a arguição. Porém, o tema fica aberto, eviden-
temente, a uma avaliação no âmbito da sociologia jurídica.

APONTAMENTOS ESPARSOS ACERCA DE DECISÕES JUDICIAIS

Feita essa observação acerca do tempo das decisões judiciais em primeira 
instância, passa-se a citar algumas decisões judiciais, também da 12ª. Vara 
Federal de Belo Horizonte, muitas das quais questionadas em recursos do 
Ministério Público Federal, alguns apresentados isoladamente e outros 
em conjunto com os Ministérios Públicos dos Estados de Minas Gerais 
e do Espírito Santo, ou também com as Defensorias Públicas da União e 
estaduais, foram mantidas em decisões do Tribunal Regional Federal da 
1ª. Região. Neste caso, é preciso reconhecer que, inquestionavelmente, 
trata-se de decisões que, no plano normativo, são juridicamente válidas, 
mas cabe ao campo da sociologia jurídica uma reflexão crítica sobre o 
sentido e o significado de tais decisões judiciais. Essa análise crítica é o 
que se propõe aqui.
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A ritualística processual que afasta o jurisdicionado

Com relação ao tema das assessorias técnicas independentes, o juízo da 
12ª. Vara Federal designou o que denominou “sessão solene de conci-
liação” (BRASIL 2018b e BRASIL 2018c) para apreciar, em uma mesma 
ocasião, a homologação do Termo Aditivo ao TAP, acordo firmado em 16 de 
novembro de 2017, e do TAC Governança, datado de 25 de junho de 2018.

A Justiça brasileira tem, de uma maneira geral, buscado encontrar 
formas de se aproximar da população. Não é o que se vê, porém, na simbo-
logia trazida pela audiência judicial que o juízo da 12ª. Vara Federal de 
Belo Horizonte procurou nela impregnar, ao denominá-la de “sessão 
solene de conciliação”.

O adjetivo “solene” remete a algo feito com pompa e circunstância, 
de modo que designar um ato processual como uma sessão solene parece 
refletir uma preocupação em ressaltar sua importância, mais do que em 
se aproximar dos titulares dos direitos em relação aos quais a conciliação 
seria supostamente o objetivo buscado. Ocorre que a função jurisdicional 
deve ser exercida em benefício do jurisdicionado e da sociedade em geral, 
pois é perpassada por um poder estatal cuja finalidade é a distribuição de 
Justiça — no aforismo latino, suum cuique tribuere: dar a cada um o que é 
seu — sob pena de o sistema de Justiça converter-se em um mecanismo 
fechado, que gira continuamente em torno de si próprio, inobservando 
sua razão existencial. 

Note-se que o despacho, datado de 24 de julho de 2018, que designou a 
“sessão solene de conciliação” ressaltou que “não será permitido o uso da 
palavra por terceiros estranhos à lide.” (Negrito e sublinhado no original). 

Nesse particular, mostra-se promissor que se empreenda pesquisa 
sociológica acadêmica acerca do espaço de fala reservado às pessoas atin-
gidas durante a referida “sessão solene de conciliação”, na perspectiva de 
uma sociologia das ausências, tema desenvolvido pelo jurista Boaventura 
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de Sousa Santos no contexto mais amplo do que denomina “epistemo-
logias do Sul”12. Para o pensador português:

A procura suprimida é uma área da sociologia das ausências, 
isto é, é uma ausência que é socialmente produzida, algo acti-
vamente produzido como não existente. A procura de direitos 
da grande maioria dos cidadãos das classes populares deste e 
de outros países é procura suprimida. É essa procura que está, 
hoje, em discussão. E se ela for considerada, vai levar a uma 
grande transformação do judiciário e do sistema jurídico em 
geral, tão grande que faz sentido falar da revolução democrá-
tica da justiça. (SANTOS, 2007, pp. 32)

Para além disso, em recurso de agravo de instrumento interposto por 
MPF, MPMG, MPES, DPU, DPE-ES e DPE-MG, tais instituições de Justiça 
alegaram, com relação à denominada “sessão solene de conciliação”:

Frisa-se que ocorreu a oitiva meramente formal das partes. 
Isso conduz à violação do princípio da oralidade (art. 166, caput, 
CPC), uma vez que, quando da audiência de conciliação — que 
o MM. Juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte denominou 
de “sessão solene de conciliação” (sic.) — Sua Excelência 
abriu apenas formalmente momento para a manifestação dos 
presentes, e logo em seguida retirou uma sentença conjunta de 
homologação judicial [parcial] do Termo Aditivo e [integral] 
do TAC Governança escrita e deixada pronta antes mesmo 
da denominada Sessão Solene (DVD 2 da Sessão, arquivo 
M2U01879, minuto 39 e 40 segundos em diante).

12 “As epistemologias do Sul não têm como objetivo substituir as epistemologias do Norte nem 
colocar o Sul no lugar do Norte. O objetivo é ultrapassar a dicotomia hierárquica entre Norte 
e Sul. O Sul que se opõe ao Norte não é o sul constituído pelo norte como vítima, e sim o sul 
que se revolta a fim de ultrapassar o dualismo normativo vigente. A questão não consiste em 
apagar as diferenças entre norte e sul, e sim em apagar as hierarquias de poder que os habitam.” 
(SANTOS, 2019pp. 25)
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Em outras palavras, nada do que foi dito pelas partes pôde 
minimamente influenciar as convicções do douto Magistrado. 
(BRASIL, 2019c, pp. 9. Grifos do original)

Ora, desse modo, a audiência denominada “sessão solene” na realidade 
nada conciliou, senão foi o espaço para que se desse publicidade a deci-
sões judiciais. Sobressaiu-se na ocasião, a começar pelo nome, seu caráter 
solene e ritualista, repudiado pela jurisprudência da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, que, no caso Ximenes Lopes vs. Brasil, pela juris-
dição humanista do juiz brasileiro Antônio Augusto Cançado Trindade 
(CIDH, 2006, pp. 3), em seu voto apartado, pontuou que, in verbis:

Y la evolución de la justicia privada (de los antiguos griegos) 
a la justicia pública (de los “modernos” y “postmodernos”) 
parece continuar inacabada, revistiéndose de un carácter ritu-
alista, contaminada por la erosión y la “tercerización” de los 
servicios públicos y por una justicia meramente formalista. A lo 
cual se agrega la lamentable transformación de bienes públicos 
como la salud y la educación en mercaderías. (Grifos nossos)13

As ressalvas judiciais inseridas pelo juízo ao Termo Aditivo  
que previu assessorias técnicas independentes (ou a neutralidade 
como ideologia)

Na referida “sessão solene de conciliação”, foi, de um lado, integralmente 
homologado o TAC Governança pelo juízo da 12ª Vara Federal, mas, de 
outro, ocorreu a homologação apenas parcial do Termo Aditivo ao TAP, 
uma vez que o juízo inseriu as seguintes ressalvas ao último acordo, com 
vistas a, segundo a motivação exposta na decisão:

13 “A evolução da justiça privada (dos antigos gregos) à justiça pública (dos ‘modernos’ e ‘pós-mo-
dernos’) parece continuar inacabada, revestindo-se de um caráter ritualista, contaminada pela 
erosão e ‘terceirização’ dos serviços públicos e por uma justiça meramente formalista. A isso se 
agrega a lamentável transformação de bens públicos como saúde e educação em mercadorias.” 
(Tradução e grifos nossos)
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“[...] estabelecer balizas interpretativas sobre a validade, o 
alcance e o conteúdo programático de determinadas cláusulas.

A cláusula 7.3 (alínea “a”) estabelece, com propriedade, a neces-
sidade de “comprovada experiência técnica, com no mínimo 3 
(três) anos de existência”, entretanto, não esclarece como se 
dará essa comprovação.

A necessidade de efetiva comprovação da experiência técnica 
é corolário lógico da efetividade do serviço a ser desenvolvido, 
evitando-se, com isso, a atuação de oportunistas e aventureiros. 
Não pode, portanto, estar sujeita a interpretações subjetivas.

A validade jurídica da cláusula 7.3 (alínea “a”) reclama, desta 
feita, interpretação objetivo/restritiva, no sentido de que a 
comprovação de experiência técnica, com no mínimo 03 anos de exis-
tência, exige prova documental idônea, indene de dúvidas, nos 
termos da legislação civil. Está vedada, com isso, a utilização 
de declarações unilaterais e testemunhos como meio de prova.

Por sua vez, a cláusula 7.3 (alínea “b”) prevê corretamente a 
“Independência técnica e financeira em relação às Empresas, isto é, 
entidade que não tenha contratado com as Empresas, no Brasil ou no 
Exterior, conjunta ou individualmente, nos últimos 03 (três) anos”.

A regra é de todo apropriada, já que busca preservar a relação 
de confiança que deve existir entre os atingidos e as suas asses-
sorias técnicas. Revela-se, entretanto, insuficiente.

Se é verdade que as assessorias técnicas devem ser indepen-
dentes em relação às Empresas (cláusula 7.3, alínea “b”), o 
mesmo deve ocorrer em relação a agremiações partidárias, 
ONGs e movimentos sociais/religiosos.

É dever de todos, inclusive deste juízo, garantir que os atin-
gidos possam realizar livremente suas escolhas, a partir de 
entidades/ equipes/ profissionais/ indivíduos verdadeiramente 
técnicos e imparciais.
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Cumpre obstar que a liberdade de escolha dos atingidos (prin-
cípio estruturante do Eixo Socioeconômico) venha a ser — de 
qualquer forma e mesmo por vias transversas — capturada quer 
pelo poderio econômico-financeiro das empresas, quer pela 
atividade político-ideológica de determinadas agremiações 
partidárias ou movimentos sociais.

A ninguém deve ser dado o direito de aproveitar-se ou mesmo 
beneficiar-se do Desastre de Mariana para — à custa dos atin-
gidos que necessitam amparo técnico e imparcial — difundir e/ou 
propagar sua crença ou sua ideologia política, ou, ainda, capi-
talizar-se financeiramente, consideradas as vultosas quantias 
que serão empregadas na contratação das assessorias técnicas.

Vale dizer: as assessorias técnicas aos atingidos, como o próprio 
nome diz, devem ser imparciais, fundadas em atuação técnica, 
e não ideológicas, políticas ou religiosas.

Trata-se, em verdade, de prover aos atingidos informações 
adequada e conhecimento amplo, a partir de critérios técnicos, 
independentes e objetivos, vedada — por conseguinte — qual-
quer tentativa de propagação ideológica, político-partidária 
ou religiosa.

Neste particular, apesar da observação constante da alínea “h “, 
entendo que o TERMO ADITIVO revela-se insuficiente, pois 
não cuidou detalhadamente dessa situação.

Como condição jurídica para homologação das cláusulas 7.2, 
7.3 e 7.4 estabeleço, nesta oportunidade, ressalvas judiciais, 
a fim de ter-se o resguardo pleno (e não parcial) da indepen-
dência técnica das assessorias.

Assim sendo, o processo de escolha e contratação das assesso-
rias técnicas deve obedecer aos requisitos mínimos constantes 
da cláusula 7.3 do TERMO ADITIVO, bem como as seguintes 
ressalvas judiciais, que ora determino:
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I) Em atenção à Cláusula 7.4 do TERMO ADITIVO, fica 
expressamente vedada ao FUNDO BRASIL DE DIREITOS 
HUMANOS — em qualquer hipótese — a contratação de asses-
sorias técnicas, cujas entidades/equipes/profissionais/indivíduos 
tenham qualquer vinculação/filiação, direta ou indireta, com 
partidos políticos ou atividades político-partidárias, inclusive 
que tenham exercido mandato eletivo nos últimos 05 anos;

II) Em atenção à Cláusula 7.4 do TERMO ADITIVO, fica 
expressamente vedada ao FUNDO BRASIL DE DIREITOS 
HUMANOS — em qualquer hipótese — a contratação de asses-
sorias técnicas, cujas entidades/equipes/profissionais/indivíduos 
tenham qualquer vínculo de subordinação com movimentos 
sociais ou ONGs atuantes na área do Desastre de Mariana;

III) Em atenção à Cláusula 7.4 do TERMO ADITIVO, fica 
expressamente vedada ao FUNDO BRASIL DE DIREITOS 
HUMANOS — em qualquer hipótese — a contratação de asses-
sorias técnicas, cujas entidades/equipes/profissionais/indiví-
duos tenham qualquer vínculo de subordinação com entidades 
religiosas;

As presentes ressalvas judiciais devem ser entendidas como 
parte integrante do TERMO ADITIVO em adição à cláusula 
7.3, bem como deverão ser incluídas no contrato firmado entre 
a SAMARCO e o FUNDO BRASIL (fls. 6744/6763), mediante 
aditivo contratual. CONCEDO às partes interessadas o prazo 
de 15 dias para as necessárias adequações ao contrato, apre-
sentando-o em juízo.

Os casos excepcionais e fronteiriços, considerada a reali-
dade distinta de cada comunidade, devem ser previamente 
submetidos a este juízo para fins de deliberação, após a oitiva 
do Ministério Público.” (Os negritos, sublinhados e itálicos 
constam da decisão judicial). (BRASIL 2018d: 7-10)
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Das ressalvas judiciais objeto da decisão acima transcrita, vê-se que o 
juízo considera apropriada a independência, prevista no referido acordo 
(Termo Aditivo), das entidades de assessoria técnica em relação às 
empresas rés. Mas, acrescenta o juízo: “[s]e é verdade que as assessorias 
técnicas devem ser independentes em relação às Empresas (cláusula 7.3, 
alínea “b”), o mesmo deve ocorrer em relação a agremiações partidárias, 
ONGs e movimentos sociais/religiosos.” (BRASIL, 2018d, pp. 8)

Pode-se interpretar que há, de maneira subjacente a essa ressalva 
judicial, uma equiparação, na perspectiva do juízo, entre, de um lado, as 
mineradoras rés e, de outro, “agremiações partidárias, ONGs e movi-
mentos sociais/religiosos”. 

Em outras palavras, percebe-se, nesse raciocínio, que se pensou em 
“agremiações partidárias, ONGs e movimentos sociais/religiosos” como 
um contraponto às empresas causadoras do desastre ocorrido na bacia do 
rio Doce. Todavia, acrescente-se, aqueles nada têm a ver com o desastre, 
enquanto estas encontram-se na situação processual de rés. Ainda assim, 
o juízo determinou que as entidades de assessoria técnica não possam ter 
qualquer vinculação com organismos como movimentos sociais ou ONGs.

Sabe-se, porém, que muitas vezes as entidades que se dispõem a prestar 
um trabalho de assessoria técnica independente têm origem justamente 
em movimentos sociais. Isso não lhes retira a legitimidade, pois o requi-
sito básico é que tais entidades de assessoria técnica sejam da confiança 
das pessoas atingidas que as escolhem. Por isso, assessorias técnicas 
são parciais, uma vez que são vocacionadas à redução de assimetrias em 
prol das pessoas atingidas, sendo o adjetivo “independentes” referente 
às empresas que provocaram o desastre.

Quando o juízo opta por uma suposta neutralidade das entidades 
de assessoria técnica independente, o que faz, em minha avaliação, é 
definir um critério de neutralidade diante de valores sociais, políticos e 
religiosos. Obviamente, a neutralidade ideológica é de todo inexistente 
no mundo dos fatos, e apenas formalmente pode ser apresentada como 
equidistante das correntes ideológico-sociais: trata-se, também ela, 
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de uma tomada de posição. Exemplo semelhante, que se pode apontar 
por aproximação, é o do projeto “Escola Sem Partido”, que propõe, em 
relação ao ensino, algo semelhante, ou seja, uma neutralidade diante das 
mais diversas concepções ideológicas, em uma tentativa, na realidade, 
de neutralizar uma educação mais antenada com as mazelas sociais do 
país e com os desafios para sua superação, para em seu lugar abraçar um 
posicionamento conservador.

Em recurso de agravo de instrumento interposto por MPF, MPMG, 
MPES, DPU, DPE-MG e DPE-ES, tais instituições assim questionaram 
as ressalvas impostas pelo juízo da 12ª. Vara Federal de Belo Horizonte:

Pretende-se, por conseguinte, um processo de escolha das 
assessorias técnicas vacinado contra qualquer influência polí-
tica, religiosa, bem como de organizações não-governamentais 
e de movimentos sociais. Algo como um asséptico processo 
de organização social estéril, como se surgido no vácuo. Ora, 
semelhante devaneio — além de inexistente no mundo dos 
fatos e desgarrado da história de formação dos movimentos 
pela afirmação de direitos no Brasil e no mundo — acaba por 
violar direitos fundamentais previstos em nossa Constituição. 
(BRASIL, 2019c, pp. 19)

O princípio da centralidade do sofrimento da vítima

O Termo Aditivo ao TAP, com base na jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, foi o primeiro acordo que previu 
a centralidade das pessoas atingidas, como princípio norteador de todas 
as atividades e medidas adotadas, na perspectiva de se garantir o acesso à 
justiça e a participação efetiva das pessoas atingidas no processo de repa-
ração integral dos danos sofridos e de garantia dos direitos de que são 
titulares (BRASIL 2017).14 Observe-se ainda que as empresas Samarco, 

14 Trata-se do considerando de número 7 do Termo Aditivo. Disponível em: http://www.mpf.
mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/aditivo-tap. Acesso em 25 jan. 2022

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/aditivo-tap
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/aditivo-tap
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Vale e BHP Billiton Brasil, durante as tratativas do Termo Aditivo ao 
TAP, recusaram terminantemente a adoção do substantivo sofrimento, 
com o que buscaram afastar-se da enunciação do princípio que faz refe-
rência à dor da vítima.

Ainda sem previsão expressa na legislação brasileira, o princípio da 
centralidade do sofrimento da vítima é previsto pelo Projeto de Lei n. 
2.788/2019, que institui a Política Nacional de Direitos das Populações 
Atingidas por Barragens — já aprovado pela Câmara dos Deputados e 
que agora tramita no Senado. Sua aprovação é importante, na medida 
em que dá a devida ênfase em que a reparação seja construída a partir da 
perspectiva dos titulares dos direitos violados.15

Em processos como o da reparação dos danos advindos do rompimento 
da barragem de Fundão, em 2015, na bacia do rio Doce, assim como na 
mina do Córrego do Feijão, em 2019, na bacia do rio Paraopeba, a reme-
diação diz respeito a direitos de titularidade de pessoas atingidas por ativi-
dades empresariais. Nada mais natural que essas pessoas — que tenham 
tido seus direitos violados, por uma forma de atuação empresarial grave 
(porque violadora de direitos que dizem respeito a todo o gênero humano) 
— ocupem posição central. Resta assim evidenciada a importância de se 
implementar processos (administrativos e judiciais) autenticamente 
participativos, diante da insuficiência de mecanismos de substituição 
processual para a resolução de demandas processuais megacomplexas. 
Um desses mecanismos — o da disponibilização de assessorias técnicas 
independentes —, que foi acordado pioneiramente no processo de repa-
ração na bacia do rio Doce, não chegou a ser implementado na íntegra.

15 O Projeto de Lei n. 2.788/2019 acolhe o princípio da centralidade do sofrimento da vítima e 
prevê, entre outros pontos: — reparação por meio de reposição, indenização, compensação 
equivalente e compensação social; — reassentamento coletivo como opção prioritária, de 
forma a favorecer a preservação dos laços culturais e de vizinhança; — negociação preferen-
cialmente coletiva; — auxílio emergencial nos casos de acidentes ou desastres, que assegure a 
manutenção dos níveis de vida até que as famílias e indivíduos alcancem condições pelo menos 
equivalentes às precedentes; — direito a assessoria técnica independente.
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Apesar dos esforços das instituições de Justiça que atuam conjun-
tamente no caso rio Doce, parece-me claro que o princípio da centrali-
dade do sofrimento da vítima, na prática, não se concretizou durante o 
processo de reparação. 

A própria forma como empresas e governos (estes, pelos entes fede-
rativos, é dizer, pela União e pelo estado de Minas Gerais, que são réus 
na ação ajuizada pelo MPF em maio de 2016) haviam anteriormente 
acordado, no TTAC, o modelo de reparação, é excludente da centrali-
dade do sofrimento da vítima, pois as empresas passaram a ser respon-
sáveis pela reparação por meio da fundação que instituíram. Aliás, é a 
própria Renova — ou seja, embora isso não faça nenhum sentido, são 
as empresas rés, que estão no conselho curador da fundação — que diz 
quem é e quem não é atingido. 

Um dos vários instrumentos possíveis para a implementação do 
mencionado princípio são as assessorias técnicas independentes, enti-
dades que apoiam as pessoas atingidas durante o processo de reparação. 
Portanto, por concepção, as assessorias devem colocar-se ao lado das 
pessoas atingidas por atuações empresariais violadoras de direitos, com 
vistas a tornar menos desiguais as tratativas que permeiam processos 
de reparação ou de prevenção a danos. As assessorias atuam de maneira 
multidisciplinar, uma vez que crimes como os que ocorreram na bacia do 
rio Doce espraiam seus efeitos em muitas dimensões. São independentes, 
porque, embora custeadas pelas empresas poluidoras-pagadoras, não se 
reportam a elas, e só devem contas às comunidades atingidas. Enquanto 
instrumentos de participação qualificada e informada das vítimas na 
recomposição dos seus direitos, as assessorias técnicas não são pana-
ceia para todos os males, mas funcionam, em resumo, para tornar menos 
penoso um caminho que tem se mostrado, no caso que afeta as vidas das 
pessoas atingidas, muito íngreme e difícil para as vítimas da enxurrada de 
rejeitos e problemas trazidos pela Vale, pela BHP Billiton e pela Samarco.

Com relação ao processo relativo ao desastre provocado pelo rompi-
mento da barragem da mesma empresa Vale, em sua mina do Córrego 
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do Feijão, localizada em Brumadinho, foi firmado, em 20 de fevereiro 
de 2019, acordo, com a mesma finalidade, pelos Ministérios Públicos e 
Defensorias, federais e do estado Minas Gerais, e pela Advocacia-Geral 
do Estado, perante a então 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual.16 No caso 
da bacia do Paraopeba, as cinco entidades escolhidas pela população atin-
gida, nas cinco regiões previstas, estão em funcionamento, a partir de uma 
decisão do juízo da atual 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, enquanto, 
no caso rio Doce, apenas cinco entidades chegaram a ser contratadas (uma 
das quais nem está em atividade, em função de impasse relacionado ao 
novo modelo que foi seguido pelas empresas rés, depois questionado pela 
comunidade respectiva), restando 16 assessorias a serem contratadas pelas 
empresas. No ponto, foi decisiva a atuação do Juiz de Direito que, à época, 
atuava no caso, para que as assessorias técnicas iniciassem seus trabalhos.

Também se encontra em funcionamento a assessoria técnica indepen-
dente prevista na cláusula 6ª. do Termo de Ajuste Preliminar Emergencial 
relativo à comunidade indígena pataxó e pataxó hã hã hãe, atingida pelo 
desastre da mineradora Vale na bacia do rio Paraopeba (BRASIL, 2019b).17

Na bacia do rio Doce — não obstante serem anteriores aos acordos 
que vieram a ser firmados no caso Brumadinho —, em apenas cinco de 21 
territorialidades chegaram a ser contratadas assessorias técnicas inde-
pendentes.18 A inobservância, pelas empresas rés, do que estipulado no 
Termo Aditivo ao TAP configura, na realidade, um duplo descumpri-
mento ao que avençado para o tema das assessorias técnicas, na medida 
em que a previsão de sua implementação chegou a ser reiterada em outro 

16 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-
-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-
-de-um-ano. Acesso em 25 jan. 2022.

17 O referido acordo, firmado em 5 de abril de 2019, pela comunidade indígena e pelo MPF, com 
a Vale, com interveniência da Funai, encontra-se disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/
sala-de-imprensa/docs/acordo_vale_pataxos. Acesso em 25 jan. 2022.

18 Sobre a não implementação do que acordado com relação a assessorias técnicas independentes: 
DIAS NETTO JUNIOR, 2021.

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-de-um-ano
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-de-um-ano
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-de-um-ano
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acordo_vale_pataxos
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acordo_vale_pataxos
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acordo, firmado no ano seguinte àquele, por um número maior de insti-
tuições do sistema de Justiça — entre elas três Ministérios Públicos e três 
Defensorias Públicas, das esferas federal e dos estados de Minas Gerais e 
do Espírito Santo —, o TAC Governança, de 25 de junho de 2018.

Para evitar incongruências como as de um processo de reparação 
carente de participação das pessoas atingidas, mostra-se da maior impor-
tância que seja ratificado o Acordo Regional sobre Acesso à Informação, 
Participação Pública e Acesso à Justiça em Assuntos Ambientais na 
América Latina e Caribe, adotado em 04/03/2018 em Escazú, na Costa 
Rica, e assinado pelo Brasil em setembro daquele ano. O acordo encon-
tra-se em harmonia com o princípio 10 da Declaração do Rio — que 
propugna que a melhor maneira de tratar as questões ambientais é asse-
gurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interes-
sados —, bem como com a Agenda 2030.

A aprovação, pelo Senado, do projeto de lei referente à Política Nacional 
de Direitos das Populações Atingidas por Barragens,19 bem como a ratifi-
cação do Acordo Regional de Escazú, ao potencializarem a participação 
cidadã e reduzirem assimetrias de poder, poderão contribuir para a imple-
mentação de uma ainda distante democracia socioambiental no país.

Breves considerações acerca da perspectiva judicial  
da “centralidade da jurisdição”

No caso rio Doce, algumas decisões judiciais vieram a enunciar o que o 
juízo da 12ª Vara Federal denominou de “centralidade da jurisdição”. 20

Não me parece uma formulação consistente, pois a função jurisdi-
cional, enquanto exercício de um poder, é meramente instrumental. Na 
definição sempre precisa de Fábio Konder Comparato, “função é um 

19 O Projeto de Lei n. 2.788/2019 foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

20 Entre outras, ver BRASIL, 2021a.
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poder atribuído para a realização de uma finalidade alheia ao seu titular.” 
(COMPARATO, 1987, pp. 28-29). 

Nesse sentido, a função de exercício do poder jurisdicional deve sempre 
atender ao jurisdicionado, o que, no processo de reparação dos danos 
multidimensionais continuamente causados pelo desastre decorrente 
do rompimento da barragem de Fundão, coloca as pessoas atingidas em 
posição de centralidade, pela circunstância mesma de haverem sido viti-
madas pelo desastre. 

A enunciação, em si mesma, de tal “centralidade da jurisdição” parece 
na verdade contrastar com as necessárias postulações à aplicação do prin-
cípio da centralidade do sofrimento da vítima, de que se tratou no subitem 
anterior. De toda forma, a ênfase, reiterada em mais de uma decisão judi-
cial, quanto ao que seria a referida “centralidade de jurisdição” sugere, 
desde o plano da linguagem, uma visão oposta à que corresponderia a 
um processo de reparação que tivesse as pessoas atingidas como ponto 
de fuga de sua perspectiva.

“Juízo universal do desastre”?

Em outras decisões, o juízo da 12ª. Vara Federal tem repetidamente enun-
ciado uma fórmula segundo a qual seria o “juízo universal do desastre”, 
o que me parece ocorrer a partir de uma interpretação equivocada do 
que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no conflito de competência 
n. 144.922 (BRASIL 2016b). A expressão, tantas vezes repetida pelo juízo 
de 1ª instância, parece buscar uma interpretação ampliada das regras e 
decisões que firmaram a competência jurisdicional da 12ª. Vara Federal, 
o que também tem por efeito acarretar a exclusão da possibilidade de 
que sejam proferidas outras interpretações legítimas sobre o processo 
de reparação, que eventualmente poderiam mostrar-se consentâneas 
com balizas mais atualizadas do direito dos desastres.
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No referido conflito de competência, o Superior Tribunal de Justiça 
não decidiu que o juízo da 12ª. Vara Federal seja competente para todas 
as causas envolvendo a reparação aos danos decorrentes do desastre 
ocorrido na bacia do rio Doce. Ao contrário, a Corte estabeleceu textu-
almente a seguinte ressalva:

exceções à regra geral

18. Há que se ressalvar, no entanto, as situações que envolvam 
aspectos estritamente humanos e econômicos da tragédia (tais 
como o ressarcimento patrimonial e moral de vítimas e fami-
liares, combate a abuso de preços etc) ou mesmo abastecimento 
de água potável que exija soluções peculiares ou locais, as quais 
poderão ser objeto de ações individuais ou coletivas, intentadas 
cada qual no foro de residência dos autores ou do dano. Nesses 
casos, devem ser levadas em conta as circunstâncias particulares 
e individualizadas, decorrentes do acidente ambiental, sempre 
com base na garantia de acesso facilitado ao Poder Judiciário e 
da tutela mais ampla e irrestrita possível. Em tais situações, o 
foro de Belo Horizonte não deverá prevalecer, pois significaria 
óbice à facilitação do acesso à justiça, marco fundante do micros-
sistema da ação civil pública. (BRASIL 2016b)

Como confirmação das exceções à regra geral da competência da 12ª. 
Vara Federal de Belo Horizonte, observe-se que — precisamente em decor-
rência do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado 
conflito de competência — há uma pluralidade de processos em trami-
tação na Justiça dos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, ou, ainda, 
na Justiça Federal da 2ª. Região, que abrange o estado do Espírito Santo.

Fez bem o Superior Tribunal de Justiça em prever exceções à regra 
geral referente à competência da 12ª. Vara Federal: do ponto de vista das 
pessoas atingidas, a possibilidade de ajuizamento de ações em locais 
diferentes é, em si mesma, um valor importante, por facilitar o acesso à 
Justiça. Na perspectiva das empresas, obviamente, a concentração dos 
processos em um único órgão jurisdicional representa previsibilidade, 
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que, em si mesma, constitui um ativo na esfera empresarial. Não que deva 
ser afastada a segurança jurídica decorrente da previsibilidade inerente à 
concentração de processos em uma única vara, mas, entre os dois valores 
em jogo, deve prevalecer o maior acesso à justiça, prestigiando-se a pers-
pectiva ex parte populi.

Em março de 2020, o Ministério Público Federal ajuizou contra a 
Fundação Renova a ação civil pública n. 1000504-03.2020.4.01.3822, 
requerendo a implementação do plano de ação em saúde de Barra Longa 
e a condenação da Renova por danos morais coletivos, decorrentes do 
sofrimento e da sensação de desproteção advindos do contexto da invia-
bilização dos serviços de saúde prestados no município, em decorrência 
do atraso na implementação do plano (BRASIL, 2020j).21

Ao postular a condenação da Fundação Renova por danos morais 
coletivos, a ação civil pública partiu da premissa de que o processo de 
reparação também pode ser violador de direitos e demonstrou como 
aquela fundação violou direitos à saúde e gerou intranquilidade social 
e sensação de desproteção à população de Barra Longa. Como apontam 
os Professores Andréa Zhouri, Raquel Oliveira, Marcos Zucarelli e Max 
Vasconcelos:

O próprio processo de reabilitação pode estar repleto de violên-
cias que aviltam ainda mais as condições de vida e a autonomia 
daqueles que já sofreram as perdas. O desastre, portanto, não 
se limita à situação crítica do rompimento da barragem, mas 
se desdobra em processos duradouros de crise social, frequen-
temente intensificada pelos encaminhamentos institucio-
nais que lhe são dirigidos, o que faz perpetuar o sofrimento 
social. (ZHOURI, OLIVEIRA, ZUCARELLI, VASCONCELOS, 
2018,  pp. 35)

21 A petição inicial da ação pode ser acessada a partir do seguinte link: http://www.mpf.mp.br/
mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-obrigar-renova-a-imple-
mentar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg. Acesso em 25 jan. 2022.

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-obrigar-renova-a-implementar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-obrigar-renova-a-implementar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-entra-com-acao-para-obrigar-renova-a-implementar-plano-de-saude-em-barra-longa-mg
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Ao receber, por declínio de competência, os autos da ação civil pública 
n. 1000504-03.2020.4.01.3822, o juízo da 12ª Vara Federal afirmou seu 
entendimento de que seria o “Juízo Universal do Desastre” (assim 
destacado na própria decisão judicial — BRASIL 2020d: 4).

Além disso, o juízo indeferiu a liminar pedida pelo MPF, ao funda-
mento decisório de que, in verbis:

“Não há, até o presente momento, NENHUM laudo técnico ou 
conclusão técnica, validada em juízo, que ateste ou confirme 
a alegação de contaminação da população de Barra Longa por 
metais pesados, matéria, inclusive, que é objeto específico 
da perícia judicial em andamento, ante a flagrante diver-
gência sobre o tema.” (BRASIL, 2020d, pp. 11. Negrito, subli-
nhado e caixa alta constam do original da decisão judicial.)

Da invocação argumentativa da técnica e de nosso  
persistente colonialismo22

Em outra decisão, proferida em outro processo, que trata do denomi-
nado “eixo 2”, referente à saúde, o juízo da 12ª Vara Federal, ao acolher 
entendimento dos réus (União, estado de Minas Gerais e empresas) 
expôs que, em sua avaliação:

“O cerne da questão consiste em saber qual metodologia 
(técnica, método, projeto ou sistema) será implementado 
na gestão integrada do Estudo de Risco à Saúde Humana 
e Estudo de Risco Ecológico a ser realizado no âmbito do 
Desastre de Mariana (“Caso Samarco”). 

22 Utiliza-se a terminologia adotada por Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2019, pp. 25).
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“A questão é eminentemente técnica, razão pela qual deve 
ser enfrentada com responsabilidade institucional. 

“Não há espaço para “especulações”, “achismos” ou “alar-
mismos midiáticos”. (BRASIL, 2020c, pp. 7. Destacado na 
decisão judicial) 

Note-se que a decisão judicial recorrida referiu tratar-se de questão 
eminentemente técnica, tendo consignado ainda que não há espaço para 
“achismos”. Porém, a decisão também afirmou o seguinte:

“Todos os estudos anteriores (projetos-piloto) se revelaram 
imprestáveis, inservíveis, inadequados, ante as notórias 
inconsistências técnicas e metodológicas que apresentaram. 
VALE DIZER: nenhuma metodologia pode até então [sic] ser 
validada, sobretudo ante a complexidade que o Caso Samarco 
apresenta. Logo, os resultados até então produzidos não 
puderam ser tidos como tecnicamente idôneos.

“Cumpre, então, desde logo, deixar consignado que este juízo 
federal não reconhece e não empresta qualquer validade 
jurídica aos estudos que já foram realizados, especialmente 
o “Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana” elaborado 
pela empresa AMBIOS e/ou “Estudo de Avaliação de Risco 
à Saúde Humana, área piloto de Barra Longa — MG”, elabo-
rado pelo Grupo EPA.

“A razão é simples: não obstante as notórias inconsistências 
técnicas e falhas metodológicas, os referidos estudos (AMBIOS 
e Grupo EPA) não contemplaram uma visão integrada dos 
gerenciamentos de risco à saúde humana e risco ecológico, 
o que acabou por distorcer os resultados, direcionando-os.” 
(BRASIL, 2020c, pp. 7. Negritos, sublinhados e caixas altas 
constam do original da decisão judicial). ()
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Como se sabe, o estudo de avaliação de risco à saúde humana elabo-
rado pela empresa especializada Ambios indicou contaminação por 
determinados metais pesados nas áreas-piloto de Mariana e Barra Longa.

A fundamentação decisória, em minha avaliação, é em si mesma contra-
ditória, ne medida em que a decisão não apresentou nenhuma análise 
técnica que pudesse indicar as “inconsistências técnicas e metodoló-
gicas” que foram apontadas pelo juízo, embora tenha sido pelo mesmo 
afirmado tratar-se de “questão eminentemente técnica”, que não abre 
espaço para “achismos”. O juízo apenas refere que tais “inconsistências 
técnicas e metodológicas” seriam “notórias”.

Contra a referida decisão, foi interposto por MPF, DPU, DPE-ES e 
DPE-MG o agravo de instrumento nº 1010332-43.2020.4.01.0000 (BRASIL 
2020o) 23, que teve o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal 
deferido em parte pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, nos 
seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPADA RECURSAL para suspender a decisão 
de origem e determinar a continuidade do processo de repa-
ração com respaldo nos estudos anteriormente elaborados pela 
AMBIOS e pelo Grupo EPA Engenharia e Proteção Ambiental 
para avaliação de risco à saúde humana, cujas linhas de estudos 
deverão ser retomadas pela Fundação Renova, tendo em vista 
ser essa a metodologia chancelada pelo Ministério da Saúde; 
ressalvando-se a possibilidade de se proceder à adequação 
prévia da metodologia GAISMA aos contornos definidos pelo 
Ministério da Saúde e pela CT-Saúde (integrante do CIF), e 
desde que essa opção se mostre a mais adequada e eficaz para a 
condução dos trabalhos, tudo condicionado ao contraditório. 
(BRASIL, 2020q, pp. 11. Ênfase do original)

23 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/recursos/
agravo-mpf-e-defensorias_metotologia-estudos-de-risco-a-saude-gaisma.pdf. Acesso em 
25 jan. 2022.

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/recursos/agravo-mpf-e-defensorias_metotologia-estudos-de-risco-a-saude-gaisma.pdf
http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/documentos/recursos/agravo-mpf-e-defensorias_metotologia-estudos-de-risco-a-saude-gaisma.pdf
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Na fundamentação da decisão, a Desembargadora Federal relatora 
do recurso de agravo consignou, com inteira razão, que:

Não há porque deixar ao livre critério da Fundação Renova a 
implementação de aprimoramentos compreendidos neces-
sários após substancioso estudo elaborado pelo Ministério 
da Saúde, que integra o CIF (órgão técnico encarregado do 
direcionamento do processo de reparação), a saber, Parecer 
Técnico nº 1/2020-DSASTE/SVS/MS.

Além disso, em que pese a decisão de primeiro grau tenha 
considerado “imprestáveis, inservíveis e inadequados” os 
estudos realizados pelas empresas AMBIOS e EPA Engenharia 
e Proteção Ambiental, em decisão anterior, proferida em 13 
de janeiro de 2020, definiu algumas obrigações relativas ao 
Eixo 2 seguindo o Relatório de Consolidação elaborado pela 
Fundação Renova, que por seu turno faz referência e aplica 
em diversos pontos o Relatório Consolidado das Avaliações 
de Risco à Saúde Humana, justamente aquele mesmo decla-
rado inadequado pelo magistrado. (BRASIL, 2020q, pp. 4)

Acerca da questão técnica, o recurso das instituições de Justiça ampa-
rou-se em pareceres técnicos produzidos pela Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde (BRASIL, 2020i), assim como pela 
expert Ramboll (2020); em notas técnicas emitidas tanto pela Câmara 
Técnica de Saúde do sistema CIF (BRASIL, 2020a), como pela Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO, 2020), e também em conside-
rações formuladas pelo Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da 
Universidade Federal de Minas Gerais (GESTA, 2020), documentos esses 
citados no recurso de agravo de instrumento nº 1010332-43.2020.4.01.0000 
(BRASIL, 2020o).

O ponto controvertido, na ocasião, era se deveria ser utilizada uma 
metodologia que integrasse, de um lado, os estudos de avaliação de 
risco à saúde humana — que devem necessariamente seguir diretrizes 
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estabelecidas pelo Ministério da Saúde — com, de outro lado, aquelas 
pertinentes ao risco ambiental. Tal metodologia é denominada GAISMA, 
sigla para Gestão Ambiental Integrada para Saúde e Meio Ambiente.

Apesar das muitas críticas de especialistas, que apontam ser inconci-
liável tal integração (os estudos de avaliação de risco à saúde humana, p. 
ex., devem utilizar o pior cenário, de modo a que sejam adotadas todas as 
medidas de prevenção ao eventual adoecimento da população, enquanto 
a perspectiva ambiental não lida com o cenário mais grave), outros atores 
processuais defenderam a adoção da GAISMA.

Entre tais atores processuais, a Advocacia-Geral da União defendeu 
a “aplicação de uma GAISMA-Aprimorada, que cumpra os objetivos de 
integração” (BRASIL 2020b: 3), posição que também foi, à época, defen-
dida pelos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e outros entes 
(ESTADO DE MINAS GERAIS et. al. 2020).

Em decisão datada de 2 de março de 2020, o juízo da 12ª. Vara Federal 
assim se referiu à posição das empresas rés: 

“Também as empresas rés, em atitude sensata e elogiável, 
manifestaram-se de forma favorável ao GAISMA.” (BRASIL, 
2020c, pp.: 13. Negrito e sublinhado constantes da própria 
decisão judicial). 24

Na referida decisão, o juízo da 12ª Vara Federal reafirmou que deveria 
ser adotada a metodologia GAISMA aprimorada e nomeou a empresa 
AECOM como perita judicial para “auxiliar o juízo nas questões técnicas 
envolvendo o [sic] GAISMA, inclusive na fiscalização e supervisão judicial 

24 Não se trata de elogio isolado do juízo da 12ª. Vara Federal às empresas rés, as quais, quando 
manifestaram concordância com a destinação de valores oriundos de garantia judicial não 
deixaram de receber o seguinte elogio do juízo:

 “In casu, tenho como necessário consignar nos autos a atitude correta e colaborativa de todas as 
partes, especialmente das empresas rés (SAMARCO, VALE e BHP), no pronto atendimento da 
intimação judicial, realizada por e-mail, com vistas a manifestação célere em face da pretensão 
urgente deduzida pela AGE/MG e PGE/ES.” (BRASIL, 2020e, pp. 7. Destaques constantes da 
decisão judicial). 
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de suas fases e etapas” (destacado no original; (BRASIL 2020c: 16). Ao 
fundamentar a escolha da AECOM como perita judicial, consignou o 
juízo da 12ª. Vara Federal, na referida decisão, que:

“No âmbito da ACP Linhares  e  também no Eixo Prioritário 
nº 4, ambos relacionados ao Desastre de Mariana (“CASO 
SAMARCO”),  este juízo nomeou como Perito Judicial a 
AECOM, maior empresa de engenharia, análise de risco e 
infraestrutura do mundo, com atuação nas áreas de Projeto, 
Análise de Risco, Consultoria, Construção e Gerenciamento.  
Trata-se, portanto, de empresa global, sólida, com sede em 
Los Angeles (USA) e ações na Bolsa de Nova York, ocupando 
atualmente a posição nº 157 dentre as Fortune 500. Registrou 
em 2019 um faturamento superior a 20 Bilhões de Dólares. [...]

“Especificamente no tema da análise de risco à Saúde Humana 
e Risco Ecológico, a atuação internacional da AECOM, espe-
cialmente nos Estados Unidos, é de ampla experiência, notória 
expertise e altíssima qualificação técnica, tendo o Governo 
dos EUA como um dos seus principais clientes, nas áreas civil 
e militar. [...]

“Tal fato (experiência internacional) é extremamente rele-
vante, pois o GAISMA atuará integrando e coordenando as 
diretivas dos órgãos de saúde e meio ambiente do Brasil com os 
Protocolos da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos (US EPA).

“Registro, ademais, que a atuação da AECOM como Perito 
Judicial na ACP Linhares foi fundamental e valiosa para o equa-
cionamento dos temas sensíveis e difíceis trazidos à apreciação 
judicial, a exemplo do descomissionamento do barramento do 
Rio Pequeno (Linhares/ES), concluído com absoluto sucesso, 
a partir do alto nível técnico de atuação. ” (BRASIL, 2020c, 
pp. 17-19. Destaques constantes do original)
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Pode-se depreender da fundamentação judicial acima transcrita um 
certo traço de colonialismo, na medida em que, para o desempenho 
da função de tal escopo pericial, não se mostra relevante o fato de que 
a empresa AECOM tenha ou não ações negociadas na Bolsa de Nova 
York, nem tampouco deve a GAISMA envolver a coordenação com “dire-
tivas dos órgãos de saúde e meio ambiente do Brasil com os Protocolos 
da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA).” 
(BRASIL, 2020c: 18. Destaques do original)

Ao contrário, a questão consistia em que os estudos de avaliação de 
risco à saúde humana deveriam necessariamente observar diretrizes do 
Ministério da Saúde brasileiro, as quais, inclusive, precediam ao rompi-
mento da barragem de Fundão. Não se afigura sequer razoável supor 
que se devesse a alterar, para o caso concreto, as preexistentes diretrizes 
metodológicas, estabelecidas pelo órgão técnico nacional, no tocante a 
estudos de avaliação de risco à saúde humana.

A menção, na decisão, ao fato de que tal empresa, AECOM, tenha, na 
dicção da fundamentação decisória, “sede em Los Angeles (USA) e ações 
na Bolsa de Nova York”, é reveladora da necessidade de um giro episte-
mológico na formação jurídica em nosso país, na medida em que, como 
tem ressaltado Boaventura de Sousa Santos, “é crucial conhecer o Sul 
para conhecer o Sul nos seus próprios termos” (SANTOS, 2013, pp. 344).

Ainda acerca da necessidade de o país e suas instituições se situarem 
diante de nossa realidade, tem pertinência a reflexão de Mangabeira Unger:

No Brasil é pior, porque estamos vergados sob o jugo do colo-
nialismo mental. Nossas ideias, como nossas instituições, em 
geral, não são nossas, são importadas. Importamos as correntes 
com que nos manietamos, as ilusões que emprestam às estru-
turas estabelecidas no país a auréola de autoridade e necessi-
dade que não merecem. Importamos desorientação. (UNGER, 
2018, pp. 118)

Além disso, como apontou o Ministério Público Federal em contrarra-
zões a embargos de declaração da Advocacia-Geral da União, no mencionado 
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recurso de agravo de instrumento n. 1010332-43.2020.4.01.0000, que 
tramitou no Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, a mesma empresa 
AECOM, anteriormente à sua nomeação, pelo juízo da 12ª. Vara Federal, 
como perita, já havia emitido um laudo sobre o tema objeto da perícia, 
no qual se manifestara favoravelmente à adoção da GAISMA. Consta das 
contrarrazões apresentadas pelo MPF:

Na decisão agravada, a empresa norte-americana AECOM foi 
nomeada Perita do Juízo. Ocorre que a mesma AECOM foi a 
empresa que, antes da decisão da 12ª Vara Federal, emitiu, no 
dia 13 de janeiro de 2020, uma “Nota técnica acerca do atendi-
mento das diretrizes para elaboração de estudo de avaliação de 
risco à saúde humana por exposição a contaminantes químicos 
do Ministério da Saúde pela metodologia de Gestão Ambiental 
Integrada de Saúde e Meio Ambiente (GAISMA)” 

Destaque-se que, na citada Nota Técnica expedida pela 
empresa AECOM, consta como cliente justamente a 
Fundação Renova! 

[...] o fato é que a AECOM já expediu — a partir da mencio-
nada contratação efetivada pela própria Fundação Renova — 
uma nota técnica em que expressamente recomendou, antes 
mesmo de sua nomeação como perita do juízo, “a utilização 
de uma metodologia integrada, tal como a GAISMA”. Por este 
motivo concreto, não atende aos requisitos para dirimir tão 
complexa questão, em que envolvida novamente a própria 
Fundação Renova. 

[...] Na Nota Técnica Conjunta FEAM/SES nº 01/2020, expe-
dida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas 
Gerais (FEAM) e pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES), também acerca da GAISMA, os mencionados 
órgãos, ao defenderem a GAISMA, estavam se amparando 
na verdade, já àquela época, no posicionamento da mesma 
AECOM. (BRASIL 2020k: 16-18)



433

A refratariedade à maior pluralidade na participação processual

Ao apreciar o pedido de ingresso, como amici curiae, das entidades 
acadêmicas Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais (GEPSA), 
Centro de Direitos Humanos e Empresas (HOMA), do Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Extensão em Mobilizações Sociais (ORGANON) e Grupo de 
Pesquisa e Extensão Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade 
(POEMAS), o juízo da 12ª. Vara Federal de Belo Horizonte indeferiu o 
pleito — que se mostrava apto a propiciar acesso à Justiça em prol de 
entidades relevantes do meio acadêmico, democratizando o processo 
de reparação. A decisão judicial citou, entre os fundamentos do indefe-
rimento, manifestação da Advocacia-Geral da União, no sentido de que:

“O processo judicial não pode converter-se em um cenário 
de debates acadêmicos e confrontações de panos de fundo na 
construção de teses. (...) Por mais nobres e necessários [sic] 
que sejam as confrontações acadêmicas e científicas, não é o 
processo judicial espaço para confrontação epistemológica 
no plurivalente mundo científico”. (BRASIL, 2018a, pp. 14) 

Além do fundamento da Advocacia-Geral da União, em que se apoiou, 
o juízo também sustentou não vislumbrar “a alegada representatividade 
adequada das referidas entidades acadêmicas, já que os temas sub judice 
são muito mais amplos do que a seara de atuação das mesmas. Não restou 
demonstrado, ainda, qual contribuição efetiva as mesmas poderiam 
oferecer à resolução do litígio” (os destaques constam da decisão judi-
cial — BRASIL 2018a: 13).

Contra a referida decisão, MPF, MPMG, MPES, DPU, DPE-MG e 
DPE-ES apresentaram recurso de agravo de instrumento, sustentando 
a “necessidade de admitir-se GEPSA, ORGANON, HOMA e POEMAS 
como amici curiae, potencializando a vocalização dos interesses da socie-
dade civil e ampliando mecanismos de participação popular e de trans-
parência.” (BRASIL 2018e: 24. Grifos do original.)
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No recurso, foi indeferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. 
Região a antecipação dos efeitos da tutela recursal (BRASIL, 2019d). 
Posteriormente, novo recurso, de agravo interno (BRASIL, 2019a), apre-
sentado naquela Corte pelo Ministério Público Federal, contra a decisão 
que negou a tutela antecipada recursal, foi julgado prejudicado pelo 
Tribunal (BRASIL, 2020r).

Todavia, a negativa do ingresso dos amici curiae é ponto que, embora 
singelo, parece evidenciar uma refratariedade judicial, na condução do 
processo de reparação, a uma maior democratização do espaço proces-
sual, inclusive sob o fundamento — conforme constou da decisão que veio 
a ser objeto do mencionado recurso de agravo de instrumento — de que, 
no entendimento do juízo, já haveria “sólida participação institucional, 
plural e democrática” (destacado na decisão judicial — BRASIL, 2018ª, 
pp. 13), de modo que “o ingresso de grupos doutrinários e de pesquisa, nos 
termos em que pleiteados, não traria qualquer benefício ao deslinde do 
processo” (destaques na própria decisão judicial BRASIL, 2018a, pp. 13). 

Na avaliação do MPF, MPMG, MPES, DPU, DPE-MG e DPE-ES, porém, 
conforme exposto no aludido recurso de agravo de instrumento, não 
havia (a despeito da ênfase posta nos sublinhados e negritos constantes 
da decisão judicial, acrescente-se) suficiente grau de participação demo-
crática no processo.

Desacertos e riscos do “sistema indenizatório simplificado”

O juízo da 12ª. Vara Federal se referiu da seguinte forma ao sistema de 
indenizações que instituiu:

“A presente demanda representa, portanto, a inauguração de 
uma nova via de acesso, instauração de um novo sistema inde-
nizatório, moderno, célere e efetivo, diretamente na via judi-
cial.” (BRASIL, 2020g, pp. 18 destacado na decisão judicial)
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Em torno da instituição do “sistema indenizatório simplificado”, 
criado pelo juízo da 12ª. Vara Federal (questionado, também, em uma 
série de recursos de agravo de instrumento e em mandado de segurança 
apresentados, inicialmente pelo MPF e, em seguida, por essa instituição 
em conjunto com o MPMG, a DPU, a DPE-ES e a DPE-MG), surgiram 
novas comissões de atingidos ao longo da bacia do rio Doce (novas porque 
distintas daquelas que haviam sido constituídas nos termos dos acordos 
que haviam sido firmados no caso). As novas comissões são registradas 
em cartórios com o apoio de escritórios de advocacia privada que vêm 
atuando ao longo da bacia do rio Doce, os quais passam a fazer jus, nos 
termos das decisões judiciais, a até 10% das indenizações individualmente 
recebidas pelas pessoas atingidas que venham a aderir a tal sistema. Há, 
portanto, uma perda financeira para as pessoas atingidas, na medida em 
que, por se tratar de uma esfera extrajudicial, seria prescindível a interve-
niência de advogados para acessar a respectiva plataforma da Fundação 
Renova e, via de consequência, seria dispensável que atingidos gastassem 
parte de suas indenizações individuais com honorários advocatícios.

Esclareça-se que o sistema indenizatório simplificado vem sendo chan-
celado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, na medida em que 
os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal até o momento 
apreciados pela relatoria responsável foram denegados.

A meu ver, esse novo sistema indenizatório, assim como as novas 
comissões de atingidos, oferecem uma aparência de participação, pois as 
novas comissões têm na realidade uma baixíssima representatividade. 
O grau de adesão que o sistema indenizatório nominado de simplificado 
foi paulatinamente conquistando (após já constituídas as novas comis-
sões) ao longo do tempo deve-se, provavelmente, antes à demora do 
processo de reparação, que impeliu as pessoas atingidas a, compreensi-
velmente, aceitarem o sistema como uma espécie de “tábua de salvação”. 
O paradoxo inerente a esse fenômeno é o de que a enorme demora na 
consecução da reparação operacionalizada pela Fundação Renova terá 
contribuído para a construção de uma legitimidade, embora parcial e 
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incompleta, em torno do referido “sistema indenizatório simplificado” 
instituído pelo juízo competente, mas de certa forma legitimando também 
a atuação da Fundação Renova, cuja ineficiência está na raiz da própria 
demora. Pouco parece ter importado, nesse contexto, que as indeniza-
ções pagas, no âmbito de tal sistema indenizatório, que foi requerido pela 
advocacia privada e acolhido pelo juízo da 12ª. Vara Federal, tenham sido 
fixadas como teto, a partir de matrizes que, não sendo demonstráveis na 
composição de suas conclusões, são matematicamente arbitrárias. Ao 
final, na lógica que prevaleceu na decisões jurisdicionais, parece pouco 
ter importado que tais indenizações devessem constituir um piso inde-
nizatório a ser complementado mediante diagnósticos de danos cons-
truídos participativamente com as pessoas atingidas, ainda tendo sido 
permitido que parte dessas indenizações se dissipasse da reparação sob 
a forma de honorários advocatícios, em percentuais máximos que foram 
estabelecidos pelo juízo. Trata-se, porém, de percentuais de valores que 
deveriam reverter exclusivamente vítimas do desastre (DIAS NETTO 
JUNIOR, 2020).

Ocorre que reparar tais danos não deve significar apenas dar os 
problemas por resolvidos (como se de fato não fosse possível fazer a mensu-
ração adequada dos danos, para o que o juízo federal da 12ª. Vara Federal 
invocou uma teoria, denominada rough justice, que não trata de semelhante 
contexto de reparação, mas sim da temática da justiça de transição), mas 
resolvê-los efetivamente, com a participação efetiva das pessoas atingidas, 
sem submetê-las a indenizações tarifadas em planilhas apresentadas por 
escritórios de advocacia privados que atuam na bacia do rio Doce. Para 
que a participação das pessoas atingidas seja efetivamente democrática, 
deve haver mecanismos representativos construídos desde a base social, 
em cada territorialidade, e não de cima para baixo, o que implica a necessi-
dade de uma abertura real — não apenas enunciada — do Poder Judiciário.

É preciso ter claros os riscos de que a criação de comissões de atingidos 
de baixa representatividade, conjugada com o justo anseio que a popu-
lação atingida nutre por reparações que têm se mostrado extremamente 
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tardias, constituem terreno fértil para o surgimento de um populismo 
judiciário em que quaisquer órgãos judiciários poderão vir a ocupar a 
condição de heróis pelo simples fato de viabilizarem alguma (ainda que 
não plena) remediação. Na hipótese aqui trabalhada, tal tipo de mani-
festação de populismo poderia preencher artificialmente as lacunas 
deixadas pela falta de uma participação autêntica da população atingida 
pelo desastre, que podem ser percebidas no já mencionado marco de 
uma sociologia das ausências.

Tais espaços vazios são preenchidos, dessa maneira, pela resultante 
de formas de participação construídas de cima para baixo, e que podem 
vir a ser aceitas por parte da população atingida, diante da ideia de que 
um determinado modelo de reparação, ainda que falho, seja a única 
concessão de quem tenha o poder para determinar às empresas causa-
doras do desastre alguma reparação. E quem detém esse poder é o Poder 
Judiciário, o qual, se enveredar por alguma sorte de populismo, oferecerá, 
nessa hipótese, um pouco de reparação, a mesma reparação (limitada, 
embora) que venha a conferir alguma legitimidade ao sistema repara-
tório estabelecido por ele próprio. O que terá se mostrado, porém, será 
um modelo populista, na medida em que acenará à população atingida 
com uma reparação limitada — ou com uma “justiça possível” —, que dará 
o problema por resolvido (sem resolvê-lo efetivamente) e que, mesmo 
nos limites dessas “concessões” (na realidade, direitos reconhecidos 
apenas parcialmente), alcançará o respaldo de parte das vítimas titu-
lares dos direitos em jogo. Nesse contexto, será natural caso se consi-
derem “lideranças boas” as que apoiem uma reparação incompleta e 
limitadora, mas a contrapartida dessa classificação dicotômica é que 
existam “lideranças más”, quais sejam, aquelas que não se conformem 
com a limitação de seus direitos.

Uma suposta dicotomia que oponha “lideranças boas” e “lideranças 
más”, além de deixar entrever um anseio por legitimidade a um sistema 
qualquer de incompleta reparação, também vulnera direitos fundamentais 
como os da liberdade de expressão e de manifestação. A pessoa atingida 
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que venha a questionar um tal modelo reparatório limitador de direitos 
— quem, portanto, expresse sua opinião ou que assim se manifeste — 
terá a si assegurado, nesse tipo de classificação, o lugar que é reservado 
às “más lideranças”. Não seria preciso dizer que esse tipo de dualismo 
estimula os titulares dos direitos violados a não exercerem suas liber-
dades de expressão e manifestação.

Sobre o conceito de rough justice, que tem sido traduzido como “justiça 
possível”, trata-se de tema associado à justiça de transição, como apontou 
uma opinião técnica emitida pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2020, 
pp. 33), que acrescenta:

[...] aceitar a “justiça possível” como melhor saída à “justiça 
integral” significa que a “justiça integral”, afastada nesse 
caso pela quitação de outros danos, seria comprovadamente 
inatingível.

Esse não é o caso, especialmente considerando que foram 
contratados Experts para elaboração de diagnósticos socio-
ambiental e socioeconômico e para a seleção de Assessorias 
Técnicas de atingidos, a fim de mapear e avaliar os diferentes 
danos decorrentes do desastre [...] (FGV, 2020, pp. 33-34)

A justiça transicional trata da implementação de mecanismos voltados 
a promover a verdade histórica e a preservação da memória, a respon-
sabilizar os agentes que perpetraram as violações, à reparação de danos 
sofridos pelas vítimas e à institucionalização de medidas de não-repe-
tição, no contexto da superação de períodos violentos ou ditatoriais, 
tais como em situações de pós-guerra, ou ainda como se deu quando da 
redemocratização brasileira, após o regime militar de 1964-1985, o que 
evidencia a inaplicabilidade teórica da rough justice ao processo de repa-
ração dos danos supervenientes a desastres, como o do rompimento da 
barragem de Fundão.
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A transposição da rough justice para o processo de reparação de danos 
no contexto do desastre na bacia do rio Doce tem efeito limitador das 
indenizações individuais, que passam a ser aleatoriamente tarifadas, 
prescindindo-se de sua apuração real.

No mandado de segurança que impetrou em face do juízo da 12ª. Vara 
Federal, o MPF apontou, com base em uma Opinião Técnica da Fundação 
Getúlio Vargas, que:

Em relação à teoria do rough justice, sua aplicação se deu de 
forma inadequada, desnecessária e equivocada nas decisões 
proferidas nos autos ajuizados pelas “Comissões de Baixo 
Guandu e Naque”. Como consequência, foi fixada matriz inde-
nizatória inconsistente e aleatória, que define valores qualifi-
cados como médios (não se sabe médios do quê), cuja adesão, 
entretanto, importará em quitação integral e definitiva dos 
danos materiais e morais sofridos pelos atingidos dos muni-
cípios de Baixo Guandu/ES e Naque/MG.

O recurso a tal estratégia se revela inadequado e desneces-
sário, na medida em que, como se observa na Opinião Técnica 
da FGV, a literatura que trata do tema associa o uso de rough 
justice à justiça de transição, quando se demanda uma “solução 
de segunda ordem” para evitar que não haja justiça alguma [...] 
(BRASIL, 2020l,. pp. 48-49)

Reportagem publicada em 25 de fevereiro de 2021 pela Agência Pública 
chegou a noticiar que uma advogada da Fundação Renova, após uma 
manifestação realizada por atingidos em linha férrea da mineradora Vale, 
reuniu-se com atingidos e afirmou:

Eu vou reforçar uma coisa e deixar muito clara: se tiver mani-
festação, manifestação onde vocês colocarem pessoas em risco, 
vocês paralisarem ferrovia, vocês fecharem… Enfim, manifes-
tação que não seja pacífica, isso vai parar. Não pensem vocês, 
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não pensem, ninguém aqui pense, que foi por causa de mani-
festação que a coisa está andando, porque vai ser o contrário, 
por causa de manifestação a coisa vai parar (MACIEL, 2021)

Nota-se, nessa fala, um incômodo com manifestações, o que até certo 
ponto confunde os interesses da mineradora Vale — em cuja linha férrea 
ocorreu manifestação de pessoas atingidas — com os deveres estatutá-
rios da Fundação Renova de promover a reparação dos danos do desastre 
na bacia do rio Doce. Mas, sobretudo, o que exsurge é a indução a um 
comportamento que corresponderia à visão estereotipada do “atingido 
ordeiro”, em detrimento daquele que se manifesta e questiona livremente 
os rumos do processo de reparação.

Obviamente, uma tal sinalização da representante da Fundação Renova, 
de que o tipo de manifestação questionado pudesse fazer a reparação parar 
(“a coisa vai parar”, nas palavras da advogada), é violadora de direitos 
humanos fundamentais, entre os quais o direito à liberdade de manifes-
tação e, nesse sentido, promove a revitimização das pessoas atingidas. 

Mas, em sucessivas decisões que tratam do tema, o juízo da 12ª. Vara 
Federal qualifica textualmente cada uma delas como uma “decisão histó-
rica”, como, por exemplo, acerca da matriz de danos referente ao muni-
cípio de Linhares/ES, da qual se transcreve:

A presente decisão, neste particular, é histórica! (BRASIL, 
2020g, pp. 18. O negrito e a exclamação constam da própria 
decisão judicial)

Ou, ainda, entre outras — de maneira menos particularizada —, na 
sentença referente à matriz de danos arbitrada para o município de Naque/
MG, teceu o juiz que a proferiu o seguinte comentário:

A presente decisão é histórica! (BRASIL, 2020h, pp. 10. O 
negrito e a exclamação são da própria decisão judicial)
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O auxílio financeiro emergencial, os “kits proteína e alimentação”  
e a Fundação Renova na posição de “fonte eterna de dinheiro fácil”: 
a inversão da perspectiva da reparação

Em 04 de dezembro de 2015, o Ministério Público Federal (MPF), o 
Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Ministério Público do Estado 
do Espírito Santo (MPES), firmaram com a Samarco o Primeiro Aditivo 
ao Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar. Tal acordo previu 
um “auxílio subsistência” a trabalhadores que exerciam atividades labo-
rativas vinculadas ao rio Doce, aos seus afluentes, bem como em lagos, 
lagoas e águas marinhas atingidas, no valor de um salário-mínimo, com 
aumento de 20% para cada cônjuge, companheiro(a) ou convivente e 
para cada filho(a). Registrou-se no acordo que a Constituição brasileira 
assegura, em seu artigo 6º, o direito ao trabalho, o que, por consequência, 
traz também o sentido do direito à renda.

O auxílio subsistência daquele acordo preliminar deu origem ao auxílio 
financeiro emergencial (ou “AFE”), criado quando as empresas causa-
doras do desastre do rompimento da barragem de Fundão (a Samarco e 
suas controladoras Vale e BHP Billiton Brasil) assinaram, em 2 de março 
de 2016, com a União e os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, o 
TTAC. Em suas cláusulas 137 e 138 (cujo parágrafo único faz referência 
ao acordo firmado com MPF, MPT e MPES), o TTAC prevê que o AFE 
é devido à população que sofreu o comprometimento de sua renda, no 
valor de 01 salário mínimo, com o acréscimo de 20% por dependente e 
de mais uma cesta básica.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em recursos de agravo 
de instrumento e de apelação interpostos pelos Ministérios Públicos e 
Defensorias Públicas federais e dos estados de Minas Gerais e do Espírito 
Santo confirmou que o AFE não pode ser deduzido da indenização por 
lucros cessantes.

Essa renda mensal emergencial vem, com critérios diferentes, sendo 
reconhecida em processos distintos de reparações a desastres. No caso do 
desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão, localizada em Brumadinho, 
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por exemplo, foi realizado em 20 de fevereiro de 2019 um acordo com 
a mineradora, perante a Justiça Estadual, pelos Ministérios Públicos e 
Defensorias Públicas federais e do estado de Minas Gerais, ao lado da 
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais (AGE/MG), à época em uma 
ação de tutela antecedente que havia sido ajuizada pela AGE/MG.25 O 
mesmo pagamento mensal foi assegurado à comunidade indígena Pataxó 
e Pataxó Hã-Hã-Hãe atingida pelo mesmo desastre, em um acordo extra-
judicial firmado com a Vale pelos membros da aldeia Naô Xohã, pelo MPF 
e pela Funai (BRASIL 2019b).26

A manutenção emergencial de um nível de renda às pessoas atingidas 
constitui uma obrigação jurídica decorrente do ato ilícito praticado pelas 
empresas poluidoras que deram causa aos mencionados desastres.

Apenas com relação ao AFE, chegaram a ser interpostos, ao longo de 
todo o processo, quatro recursos conjuntamente apresentados pelos 
Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, federais e estaduais (sendo 
um agravo de instrumento, uma apelação, um recurso de embargos de 
declaração e um novo agravo de instrumento), questionando decisões 
do juízo da 12ª. Vara Federal.

Em uma dessas decisões, o juízo da 12ª. Vara Federal consignou o 
seguinte:

“A realidade da bacia do Rio Doce, infelizmente, atesta o 
elevado número de fraudes envolvendo a concessão do 
Auxílio Financeiro Emergencial — AFE, com diversas pessoas 
recebendo o auxílio sem que tivessem tal direito.

25 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-
-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-
-de-um-ano. A íntegra do acordo consta da ata de audiência judicial que pode ser acessada no 
seguinte link:http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/ata-de-audiencia_acor-
do-medidas-emergenciais.pdf. Acessos em 25 jan. 2022.

26 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/caso-bruma-
dinho-fechado-acordo-preliminar-emergencial-a-comunidade-pataxo. Para a íntegra 
do acordo ver http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acordo_vale_pataxos. 
Acessos em 25 jan. 2022

http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-de-um-ano
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-de-um-ano
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/acordo-preve-pagamento-de-um-salario-minimo-a-cada-morador-de-brumadinho-mg-pelo-prazo-de-um-ano
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/ata-de-audiencia_acordo-medidas-emergenciais.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/ata-de-audiencia_acordo-medidas-emergenciais.pdf
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/caso-brumadinho-fechado-acordo-preliminar-emergencial-a-comunidade-pataxo
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/caso-brumadinho-fechado-acordo-preliminar-emergencial-a-comunidade-pataxo
http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/acordo_vale_pataxos
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“Há casos, inclusive, de pessoas que residem no exterior e 
seguem recebendo normalmente o AFE pago pela Fundação 
Renova.

“Esta situação, de alguma maneira, pode ser comprovada empi-
ricamente pelas milhares de fraudes igualmente perpetradas 
no caso do chamado ‘Coronavoucher’, auxílio financeiro de 
R$ 600,00 pagos pelo Governo Federal [sic] nessa época de 
Pandemia do [sic] COVID-19. A imprensa diariamente relata a 
concessão fraudulenta do benefício em favor de oportunistas.

“Não há qualquer dúvida de que o AFE foi alvo de múltiplas 
fraudes na bacia, em razão da ação de oportunistas e aproveita-
dores que encontraram na Fundação Renova um [sic] espécie 
de ‘fonte eterna de dinheiro fácil’. 

“Admitir que a FUNDAÇÃO RENOVA possa ser obrigada a 
pagar AFE eternamente aos fraudadores significa atuar de forma 
contrária ao ordenamento jurídico, que proíbe, de forma muita 
enfática, o enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil).

“Exigir que a FUNDAÇÃO RENOVA siga efetuando paga-
mento de AFE para casos comprovados de fraude significar 
[sic] desconsiderar a própria eticidade do direito.

“Se de um lado, [sic] é fato público e notório a existência de 
fraudes no AFE, de outro, não se pode generalizar tal afir-
mação, fazendo crer que todos os pagamentos são fraudu-
lentos e inidôneos.

“O corte geral e indiscriminado acaba por atingir situações 
legítimas, em claro prejuízo àqueles que realmente fazem jus 
ao benefício nos termos do TTAC.

“É direito evidente da Fundação Renova suspender/cancelar o 
pagamento do AFE daqueles casos de comprovada fraude, mas 
isto requer, por certo, um exame individualizado e compro-
vado de cada situação, não sendo cabível uma ilação genera-
lizada a esse respeito.” (BRASIL, 2020f, pp. 5-6. Os destaques 
constam da própria decisão judicial)
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O excerto anterior transcrito parece-me bastante revelador de uma 
visão de mundo que, se de um lado ampara-se na menção à alegada compro-
vação empírica das fraudes para recebimento do auxílio emergencial insti-
tuído pelo Congresso Nacional, no contexto grave da Covid-19, por meio 
da Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020 (a que o juízo federal se refere como 
“coronavoucher”, o que, inclusive, soa depreciativo), de outro, a rigor, nada 
tem de empírico em sua transposição para o instituto do auxílio finan-
ceiro emergencial devido pelas empresas rés e pago por meio da Fundação 
Renova. Não se discute aqui possam ter ocorrido fraudes — e que elas 
devam mesmo ser coibidas —, seja em um caso, como em outro, mas sim 
que não possa ser feita derivação de uma situação (a das medidas de enfren-
tamento à pandemia) a outra (a das medidas emergenciais decorrentes do 
desastre na bacia do rio Doce), para subsumir-se conclusões gerais aplicá-
veis ao segundo caso. O que se questiona é que a existência de fraudes seja 
a premissa (menor) da decisão judicial, que se apoia também na premissa 
(maior) de que “oportunistas e aproveitadores encontraram na Fundação 
Renova um [sic] espécie de fonte eterna de dinheiro fácil.”

Esse aparente silogismo, que coloca a Fundação Renova na posição de 
“fonte eterna de dinheiro fácil”, termina, em última análise, por reservar 
a condição de vítima à fundação responsável pela reparação e, portanto 
— dada a insustentabilidade da premissa maior —, perde a configuração 
de silogismo e, desde um ponto de vista lógico, se desnatura em claro 
sofisma. Ora, a Renova não é uma fonte eterna, pois tem duração limitada, 
seja ao cumprimento da reparação dos danos do desastre, seja à cons-
tatação, pelo curador de fundações (que é, nos termos do artigo 66 do 
Código Civil, o Ministério Público do Estado), de que não vem cumprindo 
suas finalidades estatutárias (o que, inclusive, foi, em fevereiro de 2021, 
a conclusão do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, expressa 
quando do ajuizamento de ação postulando perante a Justiça do Estado 
de Minas Gerais a extinção da Fundação Renova.27

27 Cf. https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-pede-na-justica-extincao-
-da-fundacao-renova.htm. Acesso em 25 jan. 2022.

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-pede-na-justica-extincao-da-fundacao-renova.htm
https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-pede-na-justica-extincao-da-fundacao-renova.htm
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No caso do auxílio financeiro emergencial que se qualifica, nas condi-
ções definidas no TTAC, como obrigação jurídica (e não benemerência) 
da Fundação Renova, o apelo da decisão judicial a um suposto “empi-
rismo” cede lugar à generalidade da afirmação de que “é fato público 
e notório a existência de fraudes no AFE”. Nesse ponto, não obstante 
tenha a decisão judicial ressalvado que “não se pode generalizar tal afir-
mação, fazendo crer que todos os pagamentos são fraudulentos e inidô-
neos”, não se pode negar que a decisão judicial pareça lançar um olhar de 
desconfiança em relação a determinado grupo de pessoas atingidas, o que 
ao meu ver expõe um preconceito evidente. Há aí uma inversão, como se 
fosse a pessoa atingida quem devesse provar que é honesta e que não se 
inclui no grupo dos “oportunistas e aproveitadores” que “encontraram 
na Fundação Renova uma [sic] espécie de ‘fonte eterna de dinheiro fácil’.” 
(BRASIL, 2020f, pp. 6)

Ainda no tema do auxílio financeiro emergencial, na mesma decisão, 
proferida em 12 de julho de 2020, o juízo da 12ª. Vara Federal, atendendo 
a um pleito da Advocacia-Geral da União, criou um regime de transição 
específico para as categorias de pescadores e agricultores “de subsis-
tência”, e acrescentou que haverá a progressiva substituição do AFE, por 
um “KIT PROTEÍNA”(sic) para o “pescador de subsistência”, e por um 
“KIT ALIMENTAÇÃO”, este para o “agricultor de subsistência”, ambos 
a serem mantidos “até que a prova pericial produzida em juízo ateste 
o retorno das condições ambientais” (BRASIL, 2020f, pp. 18. Negrito 
e sublinhado constantes da decisão judicial).

Com relação aos pescadores denominados pelo juízo como “de subsis-
tência” (sic), o juízo da 12ª. Vara Federal considerou que o “dano efetivo, 
portanto, foi a perda da fonte de proteína oriunda do pescado, que deixou de 
ser consumida [...]” e determinou como “valor-base o valor correspondente 
ao kit de proteína da cesta básica do Dieese (6 kg por mês).” (BRASIL, 
2020f, pp. 19. Negrito e sublinhados constantes da decisão judicial).

Para a mensuração do quantum a ser pago pela Fundação Renova, o juízo 
da 12ª. Vara Federal estabeleceu um método nada ortodoxo e, ademais, 
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impreciso (não há indicação, p. ex., para uma pesquisa de preços quanto 
ao tipo de carne a ser orçada):

“Para a valoração da proteína pode ser utilizada a pesquisa de 
preços de carnes do site de pesquisa e comparação de preços 
Mercado Mineiro (http://mercadomineiro.com.br/), cujos 
preços e cotações são referência para o consumidor.” (BRASIL, 
2020f, pp. 19. Destaque do original)

No tocante aos agricultores designados pelo juízo como “de subsis-
tência”, foi estabelecida pelo juízo que a transição do AFE se daria pelo 
“valor equivalente à cesta básica integral”. (BRASIL, 2020f, pp. 20)

Questionada a referida decisão por meio de embargos de declaração, 
apresentados conjuntamente por MPF, DPU, DPE-MG e DPE-ES, o recurso 
foi parcialmente provido para determinar a manutenção do AFE durante 
todo o ano de 2021, tendo postergado para 2022, em data que seria defi-
nida pelo juízo, sua substituição pelo que, em novo recurso — desta vez, 
agravo de instrumento, ao qual aderiu o MPMG — os Ministérios Públicos 
e as Defensorias qualificaram como os “inusitados e insuficientes ‘kit 
Proteína’ e/ou ‘kit alimentação’”. Nesse novo recurso, pontuaram as refe-
ridas Instituições de Justiça:

Os assim denominados “kit proteína” e “kit alimentação” 
(cujas denominações mais parecem ter saído de um filme de 
ficção científica) não se mostram aptos a funcionar como suce-
dâneos do AFE e acarretarão, se mantida para tais categorias 
“de subsistência” a substituição do AFE uma enorme insegu-
rança alimentar na bacia do Rio Doce.

[...]

Imagine-se, então, que um núcleo familiar composto por 
vezes por sete, oito, ou até maior número de pessoas, terá 
sua fonte de proteína substituída pela parca quantia mensal 
de 6 kg (seis quilogramas). Se pensarmos em uma família 

http://mercadomineiro.com.br/
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com seis integrantes — o que não é muito na realidade da 
bacia do Rio Doce — cada um de seus integrantes terá à sua 
disposição, para todo o mês, apenas 01 kg (um quilograma) 
de fonte proteica, o que resulta em uma média diária de 
minguados 33,33 g (trinta e três gramas e fração), para o 
conjunto das refeições de cada dia.

[...]

Para além da indicação de um site privado e do escanteamento 
de qualquer sistema público ou acadêmico de pesquisas de 
preços, que seja reputado na área, a decisão agravada sequer 
indica qual o tipo de carne deve ser pesquisado em tal site 
“Mercado Mineiro”. Uma patente inversão do que se espera 
de um processo de reparação que seja conduzido por um ente 
estatal, lastreado em um site privado e gravado de insanáveis 
incertezas quanto ao cálculo de tal “kit proteína” (BRASIL, 
2021c, pp. 13-14 Destaque constante do original do recurso). 

Em minha avaliação, portanto, a decisão judicial que veio a estabelecer 
um regime de transição para o AFE — muito embora tenha prorrogado 
seu pagamento após nova investida da Fundação Renova por sua inter-
rupção — reflete, na realidade, uma visão que limita a necessária ampli-
tude da reparação que incumbe às empresas rés.

DUAS RESSALVAS

Fique aqui a ressalva de que o presente artigo teve por objetivo apenas 
oferecer alguns subsídios à análise, pelos estudiosos, das incertezas envol-
vidas em processos judiciais, assim como do efetivo grau de abertura do 
Poder Judiciário às demandas sociais, de modo que este texto nada mais 
é do que um dos pontos de partida possíveis para outras reflexões.

Outra ressalva importante é a de que este artigo não alcança o período 
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em que têm sido noticiadas tratativas de repactuação, conduzidas no 
âmbito do Conselho Nacional de Justiça, da reparação dos danos sobre-
vindos ao desastre ocorrido na bacia do rio Doce. O texto trata, portanto, 
de algumas fases que puderam ser percebidas no decorrer da reparação.

CONCLUSÃO

Em conclusão, os apontamentos acima — que não têm nem de longe a 
pretensão de evidenciar um quadro geral do processo de reparação — 
mostram uma compreensão que me parece equivocada do processo de 
reparação, uma vez que:

• confere excessivo peso a entes federativos que são réus na ação civil 
pública ajuizada pelo MPF (caso da União e do estado de Minas Gerais);

• convive com a não implementação de acordos, como no caso das 
assessorias técnicas independentes, não obstante o pleito apresen-
tado em juízo por instituições que compõem o sistema de Justiça;

• qualifica como elogiáveis manifestações das empresas causadoras 
do desastre, seja em hipóteses em que há séria controvérsia, seja em 
outras em que se está tratando do mero cumprimento de obrigações 
jurídicas que lhes incumbem;

• permite a desconstrução de mecanismos acordados de medidas 
emergenciais (caso do auxílio financeiro emergencial) ou de instru-
mentos de reparação (situação que envolveu a supressão da capaci-
dade deliberativa do CIF em temáticas consideradas prioritárias);

• deixa entrever, de modo muito presente ao longo do processo, um 
lugar vago, que deveria ter sido ocupado por pessoas atingidas pelo 
desastre, dando ensejo a análises na linha do que Boaventura de Sousa 
Santos denomina de sociologia das ausências (SANTOS 2007: 32);

• implementa mecanismos de participação que não refletem (como 
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no caso das novas comissões de atingidos) uma autêntica represen-
tação construída desde a base, alterando a lógica do processo cole-
tivo, de modo a que, em detrimento das funções constitucionalmente 
conferidas a Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, a advocacia 
privada assuma excessivo protagonismo, com as diversas consequên-
cias que daí advêm, inclusive com considerações acerca do compor-
tamento da pessoa atingida, o que se dá em sentido limitador do seu 
direito constitucional de liberdade de expressão e de manifestação 
e pode, também, ensejar o surgimento de uma espécie de popu-
lismo judiciário. Acresce que esse tipo de manifestação de populismo 
poderia em tese vir a preencher artificialmente as lacunas deixadas 
pela falta de uma participação autêntica da população atingida.
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Os Selvagens do Porto  
no país dos Carijós:  
territórios, licenciamento  
e patrimônio imaterial
RICARDO CID FERNANDES 

PAULO ROBERTO HOMEM DE GÓES 

INTRODUÇÃO

Ara Poty, Verá e seus filhos partiram de Palmerinha, o tekoa1 mbya locali-
zado na Terra Indígena (TI) Mangueirinha, no sudoeste do Paraná, majo-
ritariamente habitada pelos Kaingang, rumo ao litoral. Com isso, deixaram 
uma TI homologada e suas casas; apesar da oposição das famílias que 
permaneceram em Palmeirinha, Verá abdicou da posição de cacique. Esse 
desprendimento, afirmam, foi motivado pela importância de oferecer às 
crianças uma educação dentro do orerekó, dentro dos preceitos mbya, como 
a conversa na língua, o batismo do milho (nhemongaraí) e a educação dos 
corpos (xondaro). Palmeirinha é uma aldeia mbya, mas, segundo eles, há 
muita influência do pongue rekó (sistema kaingang) e do juruá rekó (sistema 
dos não indígenas). Em termos geográficos, essa busca seguiu as orienta-
ções da avó de Ara Poty, que viveu em Palmeirinha. Ela lhe dizia haver um 
“antigo lugar do Guarani” localizado no caminho entre a baía de Antonina 
(PR) e Cananeia (SP). Durante a caminhada pelo litoral norte do Paraná, 
encontraram um espaço de mata onde resolveram pernoitar e descansar.

1 Tekoa é um conceito que os Mbya compartilham com vários outros povos Tupi-Guarani. Ao 
tekoa mbya correspondem, por exemplo, o tekoha kaiowá e avá e o teko haw tenetehara. tekoa, 
em tradução simples, significa aldeia guarani, junção de teko, um conjunto de preceitos mbya, 
e o sufixo a, indicando lugar. Tekoa, portanto, é o lugar do teko, do “sistema” mbya.
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A gente chegou aqui nesse lugar que é tudo mata, bonita mesmo. 
As crianças ficaram todas felizes, brincando. A gente chegou 
e fez foguinho bem aqui e foi ficando. E a gente dormiu muito 
tranquilo. Aqui é mata mesmo. Logo cedo já vi os tangarás2 e 
daí pensamos: Acho que é esse o lugar da gente mesmo. (GÓES, 
2018, p. 269) 

Algumas semanas após esse primeiro acampamento na região, durante 
uma caminhada mata adentro, uma das crianças se perdeu. Todos os 
moradores se mobilizaram nas buscas durante os dias seguintes. Sem 
sucesso. Três dias depois, o garoto apareceu em uma vila rural próxima à 
sede do município de Guaraqueçaba (PR). Estava bem de saúde e com boa 
aparência. Dizia que o pessoal da mata havia cuidado dele. Esse episódio 
reforçou ainda mais para Verá e sua família o sentido daquele espaço. 
Eles não haviam chegado ali à toa, haviam encontrado um espaço que 
fora revelado pelos nhanderukuery;3 foram eles que cuidaram da criança 
durante os dias que passou na floresta. Os sinais dos nhanderukuery, dos 
antigos que vivem/viveram naquele local, são lidos pelos Mbya em dife-
rentes substratos. Um conceito mbya para esses sinais é tava. Há tavas 
que são estruturas feitas em pedra (consideradas ruínas pelos juruá, 
isto é, os não indígenas), mas também há tavas botânicas, identificadas 
por certa disposição no espaço de plantas que constituem índices terri-
toriais e atestam a presença dos nhanderukuery, com destaque para os 

2 Ave endêmica na Mata Atlântica (Chiroxiphia caudata).

3 Nhanderukuery: literalmente “nossos pais”, usado em referência aos espíritos, aos Mbya antigos 
(nhande: nosso; ru: pai; kuery: coletivo).
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pindó4 (jerivá) e os ygary5 (cedros). Muitas vezes é através de sonhos que 
os nhanderukuery revelam sua presença e, a partir deles, os Mbya encon-
tram seus vestígios. A toponímia é um índice não material dessa ances-
tralidade. Paraná, em língua guarani, significa rio. Paranaguá é traduzido 
como rio redondo, grande mar redondo. É também o nome da cidade mais 
antiga do Paraná, fundada em 1648. Os nomes não deixam dúvidas, os 
Guarani conhecem, manejam e povoam amplamente essas serras, planí-
cies, manguezais e baías há muitos séculos: Guaraguaçu, Itaqui, Ararapira, 
Itiberê, Guaraqueçaba, Araquari, Guaratuba, Paranaguá, Quiriri, Curitiba, 
Garuva, Itapoá, Araquari, Itajaí e tantos outros. Foi a partir dos territó-
rios construídos pelos Guarani que os europeus começam a exploração 
dessa porção do “Novo Mundo”.

Nos primeiros séculos da colonização convencionou-se chamar 
essas populações de Tupi-Guarani: os Tupi, distribuídos da foz do rio 
Amazonas até Cananeia; os Guarani, espalhados ao sul de Cananeia até 
a bacia do Prata (BROCHADO, 1989; NOELLI, 1996). Para os cronistas 
dos séculos XVI e XVII, esses dois grandes blocos eram formados por 
etnias identificadas por diferentes designações: Tamoios, Tupinambás, 
Tape, Carijós etc. Nos registros históricos, os Guarani são identificados, 
entre outros etnônimos, com os Carijó, que ocupavam um vasto terri-
tório da Barra de Cananeia até o Rio Grande do Sul e, no interior, ao longo 
das bacias do médio Paraná e Paraguai. Em 1560, quando chegaram os 

4 Pindó é considerado o cerne da própria floresta, base para a vida dos Mbya e dos demais viventes. 
Conforme Popygua (2016, p. 21), as primeiras criações de Nhanderu tenondegua foram cinco 
palmeiras azuis, estabelecendo yvy mbyterã (o futuro centro da Terra) e a morada de cada um de 
seus filhos: Kuaray, Karaí, Tupã e Jakaira. Pindó é a palmeira prototípica, pois todas as demais 
palmeiras são pindó + sufixo.

5 Ygary, o cedro, é também uma árvore repleta de simbologia para os Mbya, na medida em que 
possui uma relação direta com o sol, sendo sua parte na terra. É usada nos principais rituais na 
opy (casa de reza), inclusive durante os processos de nominação, tendo sua entrecasca imersa 
em água depositada em cuias também feitas de ygary. Opy, como veremos, é o principal espaço 
ritual dos tekoa Mbya.
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primeiros europeus à ilha da Cotinga, na baía de Paranaguá, as áreas que 
hoje chamamos litoral do Paraná foram chamadas de “país dos Carijós”. 
Mudou a forma de registro, mas não mudou o povo. Aqueles que foram 
chamados Carijó no passado são os Guarani do presente. Permanecem 
a mesma língua e a mesma relação vital com as florestas.

Um pouco mais ao sul, outra baía foi crucial como porto natural para 
a atracação de navios que necessitavam de reparos e para o reabasteci-
mento de mantimentos: a baía da Babitonga, em São Francisco do Sul 
(SC).6 Nessa baía, em 1503, Paulmier de Gonneville chegou a bordo do 
L’Espoir, sendo recebido e socorrido pelos Guarani liderados pelo cacique 
Arosca.7 Trata-se do registro documental mais antigo do encontro dos 
europeus com os chamados Carijó. A expedição do L’Espoir fora orga-
nizada para alcançar as Índias, promessa de riquezas para os mercantes 
europeus da época. Porém o navio acabou se desviando da rota e buscou 
proteção na baía da Babitonga. Segundo os relatos da viagem, os franceses 
permaneceram no território por aproximadamente seis meses e, em seu 
retorno à França, levaram dois nativos. Um deles, Iça-Mirim, filho do 
cacique Arosca, que, diziam, retornaria em 20 luas. Iça Mirim, registrado 
pelos franceses como Ecsomeriq, nunca mais retornou (SANTOS, 2004, 
p. 25). Segundo Sílvio Coelho dos Santos (2004), essa viagem marcou o 
início de uma nova rota comercial entre a França e o território brasileiro, 
utilizada nas décadas seguintes. As baías da Babitonga e de Paranaguá, 
como excelentes portos naturais, receberam diversas expedições que 
ali aportaram ao longo do século XVI, como a famosa viagem de Hans 
Staden ou a expedição do Adelantado Cabeza de Vaca (SANTOS, 2004). 
Ainda no século XVI, outros viajantes, como Díaz de Solis, Aleixo Garcia, 
Sebastião Caboto e Ulrich Schimidel, descreveram seus encontros com 

6 Devido às excelentes condições de atracação da baía da Babitonga (boa profundidade, fácil 
acesso e amplo espaço), o porto de São Francisco é considerado um dos melhores portos natu-
rais do Brasil. 

7 Na “declaração da viagem”, aparecem descrições sobre aspectos da organização social e terri-
torial, bem como notas e desenhos sobre o cotidiano dos Carijó (SANTOS, 2004, p. 41).
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os Carijós em diversos pontos entre o litoral sul e a bacia do rio Paraná. 
Hans Staden, em 1549, buscando abrigo na baía de Paranaguá ao enfrentar 
uma tempestade, relatou:

Começou a soprar fortemente o vento e então tivemos receio de 
ser lançados sobre as rochas. Continuamos costeando, mas não 
nos serviu de nada, porque o vento nos levou sobre as rochas... 
Tivemos que nos dirigir à terra, com a convicção de que iríamos 
perecer. Mas quis Deus que quando chegamos bem próximo 
das rochas nossos companheiros distinguiram um porto, no 
qual entramos. Então vimos um pequeno navio que fugiu de 
nós e se escondeu atrás de uma ilha, onde não podíamos ver 
nem saber que navio era, pelo que não o seguimos... Veio uma 
grande embarcação com selvagens, que queriam falar conosco, 
mas nenhum de nós entendia a língua deles... Veio mais uma 
embarcação com dois portugueses. Estes nos perguntaram de 
onde vínhamos. Respondemos que vínhamos da Espanha. A isto, 
responderam que devíamos ter um bom piloto, porque, apesar 
de conhecerem bem o porto, com uma tempestade daquelas não 
poderiam ter entrado... Quando nos escutaram, se admiraram 
muito, deram graças a Deus e disseram que o porto onde está-
vamos era Superagüi,8 e que estávamos a dezoito léguas de uma 
ilha chamada São Vicente, que pertencia ao rei de Portugal, e lá 
moravam eles. Os que havíamos visto no navio pequeno fugiram 
porque pensaram que éramos franceses... Os selvagens do porto 
eram seus amigos, de modo que não corríamos perigo. (STADEN, 
1962,  apud FREITAS, 1999, p. 58)

Ao chegarem às baías de Paranaguá e Babitonga, os europeus encon-
traram portos naturais privilegiados, que fornecem, além de pontos de 
atracação, um complexo sistema de rios e águas abrigadas que possibi-
litaram a exploração além da costa. Os Carijó conheciam e utilizavam 

8 Ilha localizada na embocadura da baía de Paranaguá, no atual município de Guaraqueçaba (PR).
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caminhos sedimentados por séculos de experiência e manejo, que se 
estendiam ao interior do continente, muito além da Serra do Mar. De 
fato, os primeiros caminhos coloniais foram os caminhos guarani. Em 
1541, a expedição do Adelantado Cabeza de Vaca, enviada pela Coroa 
espanhola, passou pela região de São Francisco do Sul e ingressou no 
território através do rio Itapocu, seguindo para Assunção (hoje Paraguai) 
através da lendária rede de caminhos denominada de Peabiru.9 Cabeza 
de Vaca foi auxiliado, como tantos outros antes e depois dele, por gente 
de um povo relativamente pacífico da costa, que os europeus chamaram 
Carijó e conheciam redes de caminhos que cruzavam o continente.10O 
tema da mansidão dos Guarani no litoral é recorrente entre os cronistas. 
Nas palavras do Padre José de Anchieta, os Carijó eram “mansos e mais 
propensos as cousas divinas [...] não se alimentam por maneira alguma de 
carne humana” (ANCHIETA, 1933 [1554], p. 47). Sabemos que Anchieta 
exagerou ao falar da “docilidade” dos Carijó. Ele não viu as outras formas 
de resistência (MONTEIRO, 1992, p. 475). Fato é que, mais ou menos 
“dóceis” ou diplomáticos, se se preferir, enquanto eles abriam os cami-
nhos para os europeus, os portos/cidades iam sendo consolidados.

Atualmente o complexo portuário de São Francisco do Sul (SC) é o 
sétimo maior porto do Brasil, com movimentação, em 2020, de 22 milhões 
de toneladas. O complexo portuário de Paranaguá (PR), por sua vez, é o 
segundo maior porto brasileiro em movimentação geral de carga, com 
cerca de 50 milhões de toneladas por ano. De vetor da colonização e 

9 Segundo Quandt (2012), o Peabiru percorrido por Cabeza de Vaca começava na baía de Ytabuan 
(Babitonga) e passava pelas encostas do Monte Crista (atual município de Garuva — SC) onde 
atravessa a Serra do Mar. O Adelantado teria navegado da Ilha de Santa Catarina até a Ilha de 
São Francisco do Sul, ingressado no território através da baía e acessado o interior por meio 
de rios, provavelmente o chamado rio Três Barras.

10 Segundo Júlio Estrela Moreira (1975), o Caminho dos Ambrósios, mais tarde utilizado pelos 
colonos para ligar São Francisco do Sul até os Campos de Curitiba via São José dos Pinhais, é 
um remanescente desses caminhos pré-cabralinos utilizados pelos indígenas muito antes da 
chegada dos europeus. O caminho tomado por Cabeza de Vaca entre a baía da Babitonga e o 
interior provavelmente é, em parte, o mesmo percurso do Caminho dos Ambrósios. 
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exploração do ouro até o século XIX, Paranaguá despontou, no século 
XX, como um dos principais portos brasileiros. Desde a década de 1960, 
com a exportação de café, contribuiu para a expansão da fronteira agrária 
nos estados do Sul, em Mato Grosso do Sul e no Paraguai. A partir da 
década de 1990, tornou-se um porto estratégico para a exportação de 
commodities do agronegócio e de carga geral da indústria e do mercado 
internacional. Mais recentemente, tornou-se parte da infraestrutura 
fundamental para a exploração de petróleo e do gás do pré-sal. Ao menos 
no Brasil, há uma relação direta entre crescimento portuário e reorde-
namento fundiário no interior.

No início do século XVI, o cacique Arosca enviou seu filho Iça-Mirim para 
a França junto com os primeiros europeus, esperando seu regresso em 20 
luas. Arosca nunca mais viu seu filho e o seu lugar nunca mais foi o mesmo. 
O “país dos Carijó” mudou. 500 anos depois dos “selvagens do porto”, de 
Hans Staden, o litoral está plenamente ligado aos fluxos do mercado global. 
Não se trata mais de um porto, mas de complexos portuários e retropor-
tuários11 compostos por instituições, empresas públicas e privadas, além 
de parcerias público-privadas, dedicados aos negócios internacionais, ao 
armazenamento e ao transporte terrestre e marítimo: portos, estaleiros, 
dutos, estradas, ferrovias, redes de transmissão, silos para cereais e produtos 
químicos, tanques para combustível, esteiras, galpões, escritórios, esta-
cionamentos, milhares de caminhões etc. São equipamentos do sistema 
mundial, da apropriação do espaço/natureza por uma forma de sociedade.

Mais impressionante que o diagnóstico da magnitude desses 
complexos portuários são seus prognósticos, a forma como planejam 

11 Terminais retroportuários são áreas localizadas nas adjacências dos terminais portuários, desti-
nadas à agilização da operação logística, recepção, despacho e armazenamento temporário de 
mercadorias para o embarque e desembarque. Em geral envolvem trânsito muito intenso de 
caminhões e, por vezes, instalações ferroviárias. 
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seu futuro e, consequentemente, daqueles que habitam em sua “hinter-
lândia”.12 Paranaguá levou pouco mais de cem anos para saltar de 31 
mil toneladas ao ano para 41 milhões em 2013 e almeja duplicar esse 
montante nos próximos 25 anos (GÓES, 2020, p. 31). Não é trivial que 
o chamado porto de Paranaguá e Antonina tenha passado a ser denomi-
nado, recentemente, complexo portuário do Paraná (MTPA, 2018). O 
planejamento do complexo portuário de São Francisco do Sul, por sua 
vez, vislumbra um cenário de ainda maior expansão, em termos propor-
cionais. Das 316 mil toneladas movimentadas em 1955, atingiu uma movi-
mentação de 9.918.655 em 2014 e projeta a movimentação de 51 milhões 
em 2045 (MTPA, 2017), quintuplicando a capacidade de movimentação 
de cargas em três décadas.

Tais projeções demandam investimentos de alta monta em infraestru-
tura marítima e terrestre, de modo que empreendimentos de diferentes 
naturezas, compondo uma série avassaladora, estão sendo instalados, 
passando por processo de licenciamento ou estão previstos para os 
próximos anos. É um cenário de intensas e rápidas transformações.13

12 No léxico dos operadores portuários, “hinterlândia” se refere à área de atuação de determinado 
terminal portuário, a qual, naturalmente se estende por áreas geográficas muitos significativas, 
algumas vezes envolvendo diversos países. Para um exemplo do uso desse conceito: “A hinter-
lândia do Porto de Paranaguá atinge aproximadamente dez estados brasileiros, além do Paraguai 
e o grau da intensidade da utilização territorial varia conforme a organização comercial e da 
eficiência operacional implantada para embarque e desembarque, tanto em terra quanto em 
água” (APPA, 2012, p. 30).

13 Entre esses empreendimentos, o estado do Paraná prevê, por exemplo, a construção de uma 
rodovia interportos que permita a ligação direta entre o complexo portuário e industrial da 
Babitonga (São Francisco do Sul, Araquari e Joinville — SC), passando pelo complexo portuário 
do Paraná (Pontal do Paraná, Paranaguá e Antonina — PR) e Santos (SP), conforme Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Litoral: “A rodovia interportos é um projeto conceitual para 
ligar Garuva (litoral norte de Santa Catarina) a Santos passando pelos portos de Paranaguá e 
Antonina e pelos futuros terminais portuários de Pontal do Paraná e Emboguaçu/Embocuí. 
O projeto conceitual também incluiu a construção da ponte de 800 metros sobre a baía de 
Guaratuba, a duplicação de trechos rodoviários em pista simples e a implantação de novas rodo-
vias (em pista dupla) que uniriam os portos paranaenses. O Governo estimou que a rodovia 
permitiria aumentar a movimentação nos cais do estado para 80 milhões de toneladas/ano antes 
de 2020 e, além disso, que absorveria o tráfego de 12 mil veículos/dia da Região Metropolitana 
de Curitiba” (Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral, 2018, p. 124).
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E os Guarani? A arqueologia indica que estão produzindo a paisagem 
litorânea há cerca de 2000 anos. As marcas botânicas que tantos povos 
originários deixam nas paisagens mostram para os Guarani os caminhos 
e as moradias de seus antepassados, seus lugares de pertencimento. 
Embora sua presença tenha sido amplamente documentada entre os 
séculos XVI e XVIII, ela gradativamente desaparece dos registros histó-
ricos ao longo do século XIX. Aos poucos, os etnônimos, já bastante 
imprecisos, tendem a variar também por padrões nas línguas nacionais. 
Os Carijó desaparecem dos registros por depopulação, certamente, mas 
também porque o próprio nome Carijó, em terras então incorporadas por 
Portugal, deixa de ser utilizado com o fim do sistema jesuíta e o avanço 
dos paulistas (GÓES, 2018, p. 351). Somente a partir da segunda metade 
do século XX os Guarani reaparecem como personagens do cotidiano no 
mundo juruá. Vivem e se movimentam pela zona costeira, para além da 
Barra de Cananeia e do Rio Grande do Sul, e pelo interior, para além dos 
rios Paraná e Paraguai.

Atualmente, no litoral do Paraná, estão localizadas as TIs Ilha da 
Cotinga14 (município de Paranaguá), Sambaqui15 (município de Pontal 
do Paraná), Cerco Grande (município de Guaraqueçaba),16 Araçá’i17 
(município de Piraquara), tekoa Kuaray Haxa18 (municípios de Antonina 

14 Área demarcada e homologada em 16 de maio de 1994, onde estão localizados dois tekoa: Pindoty 
e Takuaty.

15 Área identificada e delimitada, sujeita a contestação (Relatório Circunstanciado de Identificação 
e Delimitação — RCID publicado no Diário Oficial da União — DOU em 19 de abril de 2016), 
onde estão localizados os tekoa Karaguatá Porã e Guaviraty.

16 Área identificada e delimitada, sujeita a contestação (RCID publicado no DOU de 12 de maio 
de 2016), onde está localizado o tekoa Kuaray Guata Porã.

17 Localizada no município de Piraquara, classificada pela Fundação Nacional do Índio (Funai) 
como TI em estudo e reconhecida pelo Decreto Municipal nº 2.941/07. Essa TI não está locali-
zada na bacia litorânea, contudo mantém forte relação com os demais tekoa.

18 Área sob júdice, sem providências por parte da Funai, sobreposta pela Reserva Biológica (Rebio) 
Bom Jesus, entre os municípios de Guaraqueçaba e Antonina.
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e Guaraqueçaba) e tekoa Tupã Nhe’e Kretã19 (município de Morretes). No 
litoral norte de Santa Catarina estão as TIs Piraí, (município de Araquari), 
Tarumã e Pindoty (municípios de Araquari e Balneário Barra do Sul) e 
Morro Alto (município de São Francisco do Sul), onde se encontram oito 
tekoa, todos declaradas como de ocupação tradicional indígena,20 porém 
com processos demarcatórios judicializados. Somam-se a essas TIs os 
tekoa Yakã Porã, localizado no município de Garuva, e Yvy Ju, em São 
Francisco do Sul, ambos sem providências de regularização.

O cenário é este: em 2021, são 18 tekoa mbya localizados na região das 
baías de Paranaguá e Babitonga, dentre os quais apenas dois situados na 
única TI homologada. As demais se encontram entre as alternativas “sem 
providências”, “em processo de regularização” ou “sob júdice”. Em alguns 
casos, são os ocupantes não indígenas que contestam judicialmente os 
processos; em outros, unidades de conservação (UCs) se sobrepõem ao 
território. Nesses contextos, as famílias mbya se concentram em pequenas 
áreas de moradia e alguma plantação. Uma condição de extrema insegu-
rança para os povos originários, infelizmente muito comum em todo o 
Brasil, que atinge com especial intensidade as etnias Guarani.

19 Localizada no município de Morretes, sobreposta pelo Parque Estadual Guaricana, sem provi-
dências por parte da Funai.

20 De acordo com as portarias Funai nos 2.813/2009, 2.907/2009, 2.747/2009 e 953/2010.
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MAPA 1  |  LOCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E TERRAS INDÍGENAS (TIS)  
NO LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA E LITORAL PARANAENSE21 

fonte: elaborado pelos autores.

O Mapa 1 ilustra a localização das TIs (homologada e delimitadas), 
dos tekoa mbya (localizados em TIs ou não), das UCs, dos limites das 
Áreas de Preservação Ambiental (APA) de Guaraqueçaba e Guaratuba, 
dos empreendimentos em operação que integram os complexos portu-
ários e dos empreendimentos projetados no âmbito da expansão dos 
complexos portuários. A relação entre os municípios-polos e os muni-
cípios portuários é evidente. Curitiba (PR) e Joinville (SC), os muni-
cípios mais populosos de seus respectivos estados, estão interligados 
à operação dos complexos portuários do Paraná e de São Francisco do 

21 Importante lembrar que apenas a TI Ilha da Cotinga, identificada pelo número 12, é homolo-
gada. As demais, embora identificadas no mapa, não estão regularizadas e não são plenamente 
utilizadas pelos Mbya.

TEKOAS MBYA

TERRAS INDÍGENAS

EMPREENDIMENTOS PROJETADOS

LEGENDA

FERROVIAS

RODOVIAS

TERMINAIS

DUTOS
EMPREENDIMENTOS EM OPERAÇÃO

FERROVIAS

RODOVIAS

TERMINAIS

DUTOS

UC DE PROTEÇÃO INTEGRAL

UC DE USO SUSTENTÁVEL

MASSAS D’ÁGUA

TEKOAS MBYA

1. Araça’i
2. Guaviraty
3. Karaguata Poty
4. Tupã Nhé é Kretã
5. Kuaray Guata Porã
6. Yvy Ju
7. Morro Alto
8. Piraí
9. Yakã Porã
10. Takuaty
11. Pindoty
12. Tarumã Mirim
13. Yvapuru
14. Jabuticabeiras
15. Conquista
16. Kuaray Haxa
17. Tarumã
18. Pindoty

Projeção Universal Transversal de 
Mercator, Zona 22 Sul.
datum horizontal: SIRGAS 2000.
datum vertical: Marégrafo 
Imbituba, SC
fontes: DNIT (2020), FUNAI (2020), 
Google Earth (2020)

autores:  
Paulo Roberto 
Homem de Góes 
e Sidney Vicent 
De Paul Vikou 
(2021)

OCEANO 
ATLÂNTICO

OCEANO 
ATLÂNTICO

0 25 50 km

N

JOINVILLE

CURITIBA PARANAGUÁ



467

Sul por rodovias, ferrovias e dutos. A expansão dos complexos portuá-
rios demanda, como ilustra o mapa, a instalação e a operação de novos 
terminais portuários, novos traçados rodoviários e ferroviários. A escala 
desse mapa, no entanto, não permite vislumbrar com a acuidade neces-
sária os conflitos de cada espaço mbya em relação a esses empreendi-
mentos. Mesmo assim, ele demonstra a vulnerabilidade dos territórios 
de povos originários em relação aos territórios do desenvolvimento, com 
seus terminais retroportuários, armazéns e silos se espalhando ao longo 
de rodovias e ferrovias.

Nesse mesmo espaço, um trecho de menos de 100 quilômetros no 
litoral sul do Brasil, a relação dos Mbya Guarani com os empreendimentos 
é, em tudo, assimétrica. De um lado, os Mbya Guarani, construindo 
parentescos e formando futuro na terra dos seres vivos (yvyrupa), com 
suas casas de reza (opy), seus velhos e velhas (xamoi), seus rituais, como 
o batismo do milho (avati nhemongaraí), seus guerreiros (xondaro), seu 
artesanato e sua língua. Um território cujo equilíbrio buscam manter. 
De outro, uma parcela dos juruá (os brancos) construindo um mundo de 
negócios entre desconhecidos, um território para o mercado, um terri-
tório do desenvolvimento que transforma, de forma muito rápida, todo 
o espaço que é por ele tocado.

Hoje, a maioria dos Mbya Guarani vive em TIs não demarcadas em meio 
a mais navios, mais portos, mais caminhões, mais pessoas. São muitas as 
marcas que pressionam a terra e suas relações. Mesmo as UCs, a contra-
partida ambiental do desenvolvimento, pressionam, limitam, expulsam. 
Os Guarani vivem entre parques e portos em um movimento de dupla 
negação de seus direitos. Não obstante a inequívoca presença enquanto 
povo originário dessa região, que em muito contribuiu para sedimentar 
a ocupação de origem europeia, o Estado brasileiro nega sucessivamente 
o direito fundiário desse povo. Com o Estado incapaz de reconhecer e 
assegurar formalmente o direito à terra, a única TI homologada no litoral 
do Paraná, formada por duas ilhas, encontra-se ameaçada pelo planeja-
mento portuário. Conforme o Plano Estratégico da Administração dos 
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Portos de Paranaguá e Antonina, a Ilha Rasa da Cotinga é considerada 
área portuária em potencial.22

Na língua do licenciamento, o aumento do tráfego marítimo-ter-
restre, a dinamização da economia local/regional e a intensificação dos 
conflitos são considerados impactos negativos sobre os Mbya Guarani. 
Na vida das comunidades, a expansão dos complexos portuários resulta 
em pressões cada vez maiores sobre seus espaços de vida, sobre seus 
direitos territoriais e sobre o substrato material daquilo que o Estado 
chamará de patrimônio imaterial. 

Em 2009, pela primeira vez, desde que o porto é porto, os Mbya Guarani 
foram considerados no plano de licenciamento ambiental do porto em 
Paranaguá. Em São Francisco do Sul, os indígenas foram envolvidos no 
licenciamento a partir de 2012. Até então, apenas o licenciamento das 
rodovias havia tratado dos Guarani. O ambiente normatizado do licen-
ciamento recolocou em cena os “selvagens do porto” num país que não 
mais é carijó. A assimetria Mbya-Juruá reapareceu sob a forma de estudos, 
programas, acordos e mediações institucionais. Esse é o eixo etnográfico 
da presente análise, que, focalizando os conceitos de área de influência 
e impacto cultural, discute os princípios, métodos, resultados e limita-
ções do licenciamento ambiental. Com a calma do olhar e a impressio-
nante paciência nas milhares de reuniões, os Mbya Guarani reafirmam 
a profunda conexão com sua cultura tradicional e nos ajudam a refletir 
sobre as transformações e os limites da própria noção de desenvolvimento.

NOÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO

O planejamento, a implantação e a operação de grandes obras em dife-
rentes países e contextos têm colocado em xeque as noções de desenvol-
vimento, autodeterminação, multiculturalismo e, por vezes, soberania 

22 Disponível em: http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Galeria-de-Imagens/Appa-apresenta-
plano-estrategico. Acesso em: 23 fev. 2021.

http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Galeria-de-Imagens/Appa-apresenta-plano-estrategico
http://www.portosdoparana.pr.gov.br/Galeria-de-Imagens/Appa-apresenta-plano-estrategico
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nacional. Os conflitos e as tensões se multiplicaram a partir dos anos 1960 
e 1970, quando grandes projetos foram legitimados pela escala global das 
demandas por energia e infraestrutura, assim como pela força dos setores 
hegemônicos do movimento ambientalista, baseados na noção de desen-
volvimento como fórmula para “melhorar as condições ambientais”.23 Uma 
ramificação desse movimento culminou na perspectiva da conservação, 
que se tornou uma ciência aplicada e adquiriu uma visão multidisciplinar.

Uma visão conservadora de desenvolvimento, especialmente formu-
lada após a 2ª Guerra Mundial, remete às noções de industrialização, 
progresso, crescimento e modernização.24 A partir dos anos 1970, essa defi-
nição passa a ser adjetivada, expressando um verdadeiro embate de pers-
pectivas: desenvolvimento econômico, social, sustentável, global, cultural, 
humano, participativo etc. Tal proliferação de sentidos contém muitas 
contradições. Por um lado, desenvolvimento “representa o progresso 
linear no qual o Norte é definido como avançado e o Sul como preso ao 
tradicionalismo” (GARNER, 1996, p. 1). Por outro, é a razão da existência 
de inúmeras agências, é a matéria-prima de políticas públicas, é o centro 
de discursos e mobilizações sociais. Toda a discussão sobre o desenvol-
vimento, como definiu Arturo Escobar, produz o contexto mais geral da 

23 Um dos argumentos da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano 
(Estocolmo, 1972) defendia que o subdesenvolvimento estava na origem dos principais problemas 
ambientais, cabendo aos “Estados adotar um enfoque integrado e coordenado de planificação 
do seu desenvolvimento ([...] A fim de lograr uma administração mais racional dos recursos e 
melhorar assim as condições ambientais” (Declaração da ONU sobre o Meio Ambiente Humano, 
princípio 13).

24 “Vamos aceitar, por enquanto, a definição de desenvolvimento como concebida no pós-Segunda 
Guerra Mundial: o processo para pavimentar o caminho para a replicação, na maior parte da 
Ásia, da África e da América Latina, das condições que supostamente caracterizam as nações 
mais avançadas do mundo — industrialização, alto grau de educação, agricultura tecnológica e 
ampla adoção de valores e princípios da modernidade, incluindo formas particulares de ordem, 
racionalidade e orientação individual” (ESCOBAR, 1997, p. 497, tradução nossa)
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antropologia contemporânea.25 Efetivamente, “desenvolvimento” é a 
categoria englobante de uma gramática do social, que tem como prin-
cípio teórico uma certa racionalidade pautada no crescimento econômico.

[...] Essa é uma língua povoada de mentos: planejamento, posi-
cionamento, alinhamento, gerenciamento, licenciamento, 
enfim, todos os procedimentos e empreendimentos. Os vícios 
de linguagem, em que são repetidos insistentemente os subs-
tantivos derivados de verbos, revelam a reificação que trans-
forma ações (ou processos) em coisas com contornos bem 
definidos. Os inúmeros termos e noções compõem um léxico 
próprio e incompreensível àqueles que não frequentam os 
espaços em que eles são anunciados. (BRONZ, 2016, p. 23)

Na língua de “mentos”, mesmo incompreendida, o licenciamento 
ambiental é um instrumento do desenvolvimento. No Brasil, a legis-
lação ambiental que regulamenta o licenciamento de grandes empre-
endimentos foi elaborada nas décadas de 1980 e 1990, influenciada pela 
legislação internacional, especialmente pelo National Environmental 
Act, promulgado nos Estados Unidos em 1970. Em 1981, foram lançadas 
as bases da Política Nacional de Meio Ambiente, através da Lei nº 6.938, 
que permaneceu até 1986 sem regulamentação. Nesse mesmo período, 
as agências financiadoras internacionais (como o Banco Mundial e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento — BID) passaram a exigir 
compromissos ambientais para a concessão de créditos. Apenas em 
1986, com a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
foram sistematizados os procedimentos referentes ao licenciamento. 
Tornou-se obrigatória a elaboração de estudos de impacto ambiental 
(EIA) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) considerando os meios 

25 “Se o encontro colonial determinou a estrutura de poder que deu forma à antropologia, o 
encontro do desenvolvimento proporciona, de forma semelhante, o contexto geral da antro-
pologia contemporânea” (ESCOBAR, 1997, p. 498, tradução livre nossa)
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físico, biótico e socioeconômico. Em resumo, o conteúdo dos EIA/RIMA 
incluem o diagnóstico da área de influência, a análise de impactos e a defi-
nição das medidas de mitigação e monitoramento dos impactos nega-
tivos (Resolução Conama nº 001/1986, artigo 6º). A partir de meados dos 
anos 1980, na esteira das lições de Estocolmo 1972, a política ambiental 
brasileira aproximou desenvolvimento e contrapartida ambiental. Desde 
então, foram criadas 98% das mais de 2.200 UCs que existem atualmente 
no Brasil.26 O licenciamento, enquanto instrumento de regulação, assim 
como a contrapartida ambiental, enquanto instrumento de gestão pública, 
criaram os parâmetros contemporâneos para a implantação de grandes 
projetos de desenvolvimento. Projetos que em muitos casos envolveram 
e envolvem conflitos com populações indígenas.

Para além da preocupação genérica e do posicionamento tutelar-
-assimilacionista do indigenismo oficial nos anos do regime militar, os 
conflitos entre populações indígenas e grandes projetos só foram objeto 
específico de regulamentação a partir das proposições do direito inter-
nacional, como a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) de 1989. Nessa convenção, o tema ganhou status de dire-
triz internacional, na defesa da autodeterminação dos povos indígenas, da 
participação no planejamento e do usufruto dos recursos naturais de suas 
terras (artigos 7º e 15º). As declarações internacionais que se seguiram 
incorporaram os princípios da Convenção nº 169, ratificada no Brasil em 
2004 (Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004).27Ainda que influenciados 
pelo direito internacional, os conflitos entre grandes projetos e popula-
ções indígenas são estabelecidos no âmbito das políticas nacionais. É o 

26 No litoral do Paraná, todas as 28 UCs foram criadas a partir de 1982. No litoral norte de Santa 
Catarina, todas as 10 UCs foram criadas a partir de 1984. Em ambos os estados, a maioria das 
UCs foi criada a partir de 1997. 

27 Dentre as declarações das Nações Unidas, destacam-se a Declaração de Combate ao Racismo, 
Discriminação Racial, Xenofobia (Durban, 2001), a Declaração Universal da Diversidade Cultural 
(2001) e a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas (2007).
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Estado-nação que atua entre o direito à diversidade e o controle sobre 
aquilo que considera a “sua” diversidade étnica e cultural — para alguns, 
os desdobramentos do etnocídio, como propôs Pierre Clastres (2004).28

Nos anos 1980, a crítica da antropologia ao licenciamento questio-
nava a implantação de grandes empreendimentos, contestando sobre-
tudo o valor analítico das definições de “área de influência” e “impacto 
direto e indireto”. Alternativamente, parte da antropologia brasileira 
propunha o emprego de conceitos como “coeficiente histórico e antro-
pológico”29 e “impacto global”.30 A partir desse enquadramento concei-
tual, foram analisadas diversas situações de conflito em todas as regiões, 
assumindo como principais temas de pesquisa a fragilidade das popula-
ções atingidas frente aos alagamentos, aos deslocamentos compulsórios, 
aos reassentamentos, às indenizações e à atuação institucional. O inte-
resse dos pesquisadores esteve voltado sobretudo para os conflitos nos 
processos de implantação das usinas hidrelétricas (UHEs).31 Os portos e 
seus impactos sobre as populações indígenas ocuparam e ainda ocupam 
a margem da atenção da antropologia. Apesar da presença histórica e 

28 “É aceito que o etnocídio é a supressão das diferenças culturais julgadas inferiores e más; é a 
aplicação de um princípio de identificação, de um projeto de redução do outro ao mesmo (o 
índio amazônico suprimido como outro e reduzido ao mesmo como cidadão brasileiro). Em 
outras palavras, o etnocídio resulta na dissolução do múltiplo no Um. O que significa agora o 
Estado? Ele é, por essência, o emprego de uma força centrípeta que tende, quando as circuns-
tâncias o exigem, a esmagar as forças centrífugas inversas. O Estado se quer e se proclama o 
centro da sociedade, o todo do corpo social, o mestre absoluto dos diversos órgãos desse corpo. 
Descobre-se assim, no núcleo mesmo da substância do Estado, a força atuante do Um, a vocação 
de recusa do múltiplo, o temor e o horror da diferença” (CLASTRES, 2004, p. 87).

29 Esse conceito faz referência à dívida histórica que, em muitos casos, envolve os indígenas impli-
cados nos processos de implantação de grandes empreendimentos.

30 Conceitos desenvolvidos no documento intitulado Diretrizes para o Relacionamento do Setor 
Elétrico com Povos Indígenas, elaborado em 1988 pelo Instituto de Pesquisas Antropológicas 
do Rio de Janeiro (Iparj).

31 Há muitas referências sobre o tema. No Sul do Brasil, nas décadas de 1970 a 1990, destacam-se 
as pesquisas pioneiras do antropólogo Sílvio Coelho dos Santos sobre os impactos das UHEs 
sobre os povos indígenas na bacia do rio Uruguai (FERNANDES, 2013).



473

contemporânea dos indígenas no litoral e apesar da importância estraté-
gica dos portos para o desenvolvimento, esse ainda é um campo de debates 
limitado à pressa e à burocracia dos estudos de licenciamento. Analisar 
os desafios e limites dessa burocracia é fundamental para compreender 
os efeitos da expansão da infraestrutura sobre as populações tradicio-
nais. Não se trata de abrir mão de noções como planejamento ou regu-
lamentação, o que tornaria os impactos ainda maiores e mais incisivos, 
mas de identificar suas lacunas, questionar e aprimorar seus resultados. 
Ao colocarmos lado a lado os complexos portuários e os Mbya Guarani, 
vemos, com clareza, assimetria entre diferentes categorias, visões de 
mundo e perspectivas de futuro.

ÁREA DE INFLUÊNCIA: CRITÉRIOS E UNIDADES

A concepção naturalista que orienta os EIAs divide o mundo em três 
meios: físico, biótico e socioeconômico (Resolução Conama nº 001/1986, 
artigo 6º). Qualquer transposição dessa concepção para outras episte-
mologias requer muito cuidado.32 Na contramão da interculturalidade, o 
que se diz de um lado pode não ser entendido do outro. Geralmente não é. 
Mesmo assim, é a partir dessa concepção que se acumulam as definições 
fundamentais que compõem os EIAs. A primeira delas é a definição da 
chamada área de influência. A área de influência de um empreendimento 
é definida pelos “limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente 

32 A relação cultura e natureza, tema dominante na história da antropologia, ganhou novo impulso 
nos últimos 30 anos. A contribuição fundamental de Phillipe Descola alerta para os limites desse 
tipo de transposição. Diz ele: “Na atualidade muitos antropólogos e historiadores concordam 
que as concepções de natureza são construídas socialmente e variam de acordo com determi-
nações culturais e históricas e, por tanto, nossa própria visão dualista do universo não deveria 
ser projetada como paradigma ontológico” (DESCOLA, 1995, p. 101).
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afetada pelos impactos”.33 O parâmetro chave é a distância entre o empre-
endimento e determinado objeto de análise. Com relação às populações 
indígenas, há muitos questionamentos sobre a adequação dos conceitos 
de área de influência direta e indireta. Efetivamente, as repercussões de 
grandes projetos são, muitas vezes, sentidas por grupos e comunidades 
situadas a grandes distâncias. Os EIAs que envolvem as comunidades 
guarani são exemplos fortes disso, pois demonstram como projetos em 
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul repercutem nas aldeias de São 
Paulo, Rio de Janeiro e mesmo Argentina e Paraguai.34 Do ponto de vista 
estritamente etnológico, portanto, o conceito de área de influência não 
apresenta, necessariamente, limites geográficos.

Os critérios etnológicos que fundamentam os estudos antropológicos 
contrastam radicalmente com os critérios adotados por profissionais do 
meio físico, que parecem restringir a definição de área de influência à 
distância em relação ao empreendimento. Mesmo para o meio biótico, vale 
dizer, critérios definidos exclusivamente pela distância podem ser muito 
inadequados.35 No Brasil, o contraste entre esses diferentes campos do 
conhecimento produziu incompatibilidades e distorções nos processos 
de licenciamento ambiental. Sem dispor de uma orientação institucional e 
sem contar com parâmetros legais, esse debate de natureza teórica e etno-
gráfica influenciou diretamente a metodologia (ou a falta de metodologia) 
empregada em muitos EIAs junto aos grupos indígenas. Apenas em 2006 a 
Fundação Nacional do Índio (Funai) instituiu o Manual de Procedimentos 

33 Resolução Conama nº 001/1986, artigo 5º, inciso III: “Definir os limites da área geográfica a ser 
direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto, 
considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.

34 Esse é o caso, por exemplo, dos estudos para o licenciamento das rodovias BR-290, no Rio 
Grande do Sul, e BR-101 e BR-280, em Santa Catarina.

35 Basta considerar, por exemplo, impactos de uma UHE sobre a movimentação e a reprodução da 
ictiofauna. Os impactos precisam ser mensurados ao longo dos canais que compõem determi-
nada rede hidrográfica, territórios da ictiofauna, e não há sentido em limitá-los a uma distância 
pré-estabelecida.
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para o Licenciamento Ambiental do Componente Indígena.36 Em 2008, 
o órgão indigenista ampliou seu manual e elaborou uma proposta de 
critérios norteadores para a participação no licenciamento ambiental, 
através do documento Licenciamento Ambiental de Empreendimentos 
ou Atividades que Possam Afetar Terras Indígenas. Nos dois documentos 
produzidos pela Funai há discordâncias com relação aos critérios a serem 
adotados para a definição da área de influência. Num caso, a área de influ-
ência é definida pela constatação da presença indígena; no outro, pelo 
reconhecimento oficial dos limites da TI.

Essa imprecisão foi, em parte, superada em 2011, com a Portaria 
Interministerial nº 419, de 26 de outubro de 2011, que regulamentou a 
“atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal envol-
vidos no licenciamento ambiental”. Em 2015, a Portaria Interministerial 
nº 6037 atualizou as definições de 2011, fixando as condições da partici-
pação dos órgãos intervenientes no licenciamento, incluindo a Funai, a 
Fundação Cultural Palmares (FCP) e o Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan). Nesse sentido, a Portaria Interministerial 
nº 60/2015 define, em seu artigo 2º, que serão consideradas TIs as “áreas 
ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de iden-
tificação e delimitação tenha sido aprovado por ato da Funai, publicado 
no Diário Oficial da União”. Ficam de fora dessa definição as ocupações 
temporárias, os acampamentos, as áreas não ocupadas ou quaisquer outras 

36 “Componente indígena” é o conceito síntese empregado para designar o conjunto que une 
território e população indígena em processos de licenciamento — uma versão burocrática 
contemporânea do binômio terra-povo próprio dos Estados coloniais, como analisa o antro-
pólogo João Pacheco de Oliveira (1998).

37 Portaria interministerial assinada pelos ministros do Meio Ambiente, da Justiça, da Cultura e 
da Saúde.
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áreas sem limites oficialmente reconhecidos.38 A portaria fixa também 
as distâncias a serem consideradas entre os empreendimentos e as TIs 
— no caso dos portos fora da Amazônia Legal, a distância considerada 
para a área de influência é de 8 quilômetros.39A conciliação entre critérios 
etnológicos e critérios físicos na definição da área de influência é, efeti-
vamente, desafiadora. O caso da bacia do rio Tibagi (PR) é emblemático, 
pois apresenta propostas que conciliam o licenciamento e a presença indí-
gena, superando os critérios físicos da área de influência. Motivado pelo 
Ministério Público Federal (MPF),40 o juiz federal Roberto Lima Santos, 
em 7 de novembro de 2011, proferiu sentença reconhecendo os critérios 
etnológicos que afirmavam a existência de uma territorialidade indí-
gena interétnica nas bacias dos rios Tibagi, Laranjinha e Cinzas:41Desta 
forma, restou demonstrado [sic] à saciedade a existência fatídica de uma 
unidade sociológica entre as 8 (oito) áreas indígenas localizadas na Bacia 
do rio Tibagi, cinco áreas Kaingang — Mococa, Queimadas, Apucarana, 
São Jerônimo e Barão de Antonina e três áreas Guarani — Pinhalzinho, 
Laranjinha e Yvyporã-Laranjinha, e que serão afetadas pela construção 
da UHE Mauá, em virtude da interdependência dessas terras indígenas.

38 A definição de TIs adotada na Portaria Interministerial nº 60/2015 segue os princípios daquilo 
que Carneiro da Cunha (2021, p. 54) define como uma “interpretação errônea e maliciosa do 
que venham a ser as TI’s”, uma vez que, conforme o artigo 231 da Constituição Federal, as TIs 
não dependem do processo de regularização fundiária para serem reconhecidas pelo Estado.

39 As distâncias estão definidas por tipologia de empreendimento. Fora da Amazônia Legal, a 
portaria estabelece: ferrovia — 10 quilômetros; Dutos — 3 quilômetros; linhas de transmissão 
— 5 quilômetros; rodovias — 10 quilômetros; empreendimentos pontuais (portos, minas e 
termoelétricas) — 8 quilômetros; aproveitamentos hidrelétricos — 15 quilômetros (Portaria 
nº 60/2015, anexo I).

40 Ação civil pública (ACP) nº 2006.70.01.004036-9/PR.

41 Relatório antropológico nº 01/2010, elaborado pelo antropólogo Paulo Roberto Homem de 
Góes, em resposta ao Parecer nº 06/2005, redigido pela Sexta Câmara de Coordenação e Revisão 
do MPF (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais) referente aos potenciais elos 
sociológicos e históricos entre as famílias Guarani habitantes da TI São Jerônimo e as famílias 
Guarani das TIs Laranjinha, Ywy Porã e Pinhalzinho.
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Destarte, na forma pretendida na inicial (pedido 2.2.1. “e” da 
inicial), RECONHEÇO e DECLARO “que a bacia do Rio Tibagi 
é território Kaingang e Guarani, nos termos dos artigos 13 e 14 
da Convenção 169 da OIT, devendo ser observado todos os réus 
[sic] que os estudos de impacto ambiental para implantação 
de empreendimentos hidrelétricos na bacia, deverão consi-
derar na definição da área de influência para o meio socioe-
conômico e cultural, essa territorialidade”. 

Desde essa sentença, os empreendimentos hidrelétricos em processo 
de licenciamento ambiental na bacia do rio Tibagi são orientados a consi-
derar as oito TIs no âmbito de seus estudos e programas ambientais. 
Nesse caso, a unidade sociológica definiu a área de influência, sobre-
pondo-se aos critérios dos meios físicos ou bióticos. Esse caso, porém, 
constitui uma exceção.

Nos processos de ampliação dos complexos portuários de Paranaguá 
e de São Francisco do Sul, a definição da área de influência obedece a 
lógica do licenciamento. Seguindo as distâncias estabelecidas na Portaria 
Interministerial nº 60/2015, o licenciamento envolve as TIs Ilha da Cotinga 
e Sambaqui (PR) e Morro Alto e Yvy Ju (SC). Há um evidente desencontro 
entre a unidade sociológica e territorial formada pelos Mbya Guarani e a 
definição dessas áreas de influência. Tais definições não apenas desconsi-
deram as redes de troca e o trânsito que ligam as aldeias, ignorando também 
os locais que, embora não estejam ocupados na atualidade, fazem parte da 
territorialidade desses grupos. Oito quilômetros, como define a Portaria 
Interministerial nº 60/2015, não é pouco nem muito; é, nesse caso, inade-
quado. Ficam de fora até grupos ligados pelas águas da baía de Paranaguá 
(a hidrologia, tão importante para a formulação da política ambiental, não 
vale nesse caso; afinal, está para além dos oito quilômetros). A distância 
geográfica do empreendimento é capaz, portanto, de definir apenas parcial-
mente a área de influência. Os Mbya Guarani no litoral deixam muito claro 
que essa definição é limitada ao desconsiderar a dinâmica territorial de 
seu rekó, de sua cultura tradicional. Incapaz de capturar a complexidade 
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da relação entre os indígenas e os portos, a definição limitada em oito 
quilômetros é um instrumento mal formulado, que compromete o licen-
ciamento com claros prejuízos às comunidades indígenas.

No próprio licenciamento dos empreendimentos do complexo portu-
ário do Paraná surgiu a oportunidade para reformular a definição da área 
de influência, quando, em 2016, o Iphan exigiu do terminal de contê-
ineres de Paranaguá a elaboração do relatório de avaliação de impacto 
ao patrimônio imaterial (Raipi). A exigência do Iphan diz respeito, espe-
cificamente, aos bens culturais Fandango Caiçara42 e à Tava, às práticas 
culturais e à Língua Mbya Guarani. As perguntas norteadoras do Iphan, 
simples e diretas, podem ser resumidas da seguinte maneira: Como o 
empreendimento afeta esses bens culturais? Como o porto afeta a língua? 
Como afeta práticas culturais? As respostas não eram em nada simples e 
obrigaram a formulação de outras perguntas, que, de imediato, exigiram 
uma definição ampliada de área de influência. É verdade, os oito quilô-
metros não limitam a imaterialidade da língua, tampouco as práticas 
culturais mbya-guarani.

42 “O Fandango Caiçara é uma expressão musical-coreográfica-poética e festiva, cuja área de ocor-
rência abrange o litoral sul do estão de São Paulo e o litoral norte do estado do Paraná. Esta forma 
de expressão possui uma estrutura bastante complexa e se define em um conjunto de práticas que 
perpassam o trabalho, o divertimento, a religiosidade, a música e dança, prestígios e rivalidades, 
saberes e fazeres, titulados como Patrimônio Cultural em decorrência de sua inscrição no Livro 
de Registros de Formas de Expressão” (Ofício nº 046/2016-CNL/PRESI/IPHAN).
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MAPA 2  |  IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA ELABORADA NO ESTUDO 
DO COMPONENTE INDÍGENA (TIS COTINGA E SAMBAQUI), NO CONTEXTO DO 
LICENCIAMENTO DO TERMINAL DE CONTÊINERES DE PARANAGUÁ JUNTO  
À FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

fonte: Jerivá (2016).
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Como alternativa aos oito quilômetros, foi adotado o conceito de 
“região”, empregado também pelo Iphan nos processos de inventário, 
registro e salvaguarda do patrimônio cultural. Em 2010, os estudos preli-
minares do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) Mbya 
Guarani consideraram informações sobre a existência de 10 TIs na região 
do litoral paranaense, incluindo os municípios de Paranaguá, Pontal do 
Paraná, Guaraqueçaba e Piraquara.

QUADRO 1  |  TERRAS INDÍGENAS NO LITORAL PARANAENSE, DE ACORDO  
COM O INVENTÁRIO NACIONAL DE REFERÊNCIAS CULTURAIS MBYA GUARANI  
DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL

TERRA 
INDÍGENA

MUNICÍPIO OCUPAÇÃO 
ATUAL

SITUAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Ilha da Cotinga Paranaguá Sim Homologada

Morro das Pacas Guaraqueçaba Não Sem providências

Superagui
Guaraqueçaba  
(Ilha do Superagui)

Não Sem providências

Eiretã Paranaguá (Ilha do Mel) Não Sem providências

Cerco Grande Guaraqueçaba Sim Sem providências

Pescada
Guaraqueçaba —  
Ilha das Peças

Não Sem providências

Peças 
Guaraqueçaba —  
Ilha das Peças

Não Sem providências

Barra Ararapira Guaraqueçaba Não Sem providências

Sambaqui Pontal do Paraná Sim Em estudo

Karugua/Araçaí Piraquara Sim Em estudo

fonte: Contexto BR (2016, p. 134).

Como demonstram os dados do INRC, dentre essas TIs, apenas uma 
encontrava-se homologada, isto é, com situação fundiária plenamente 
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regularizada;43 duas encontravam-se “em estudo”,44 e as demais estavam 
“sem providência”. Naquele momento, em seis das dez terras indicadas 
pelo Iphan não havia ocupação. Ao assumir a escala da região, o INRC reco-
nheceu que o patrimônio cultural mbya guarani é indissociável da mobili-
dade e das conexões entre as aldeias. Deste modo, para a elaboração do Raipi 
a definição da área de influência abandonou os oito quilômetros e adotou 
os seguintes critérios: região; reconhecimento da mobilidade; e atendi-
mento institucional às áreas ocupadas por famílias Mbya Guarani. Para 
a avaliação dos impactos sobre os bens culturais imateriais, foram consi-
deradas, então, as TIs Ilha da Cotinga, Cerco Grande, Sambaqui, Araça’í e 
Kuaray Haxa, uma ocupação recente, não identificada pelo INRC de 2010.

Mesmo sem incorporar plenamente a dinâmica territorial dos Mbya 
Guarani, limitando-se às aldeias no litoral paranaense, esses critérios 
ajudam a transpor os limites estreitos impostos pelo licenciamento 
ambiental, inserindo critérios etnológicos na definição da área de influ-
ência. De fato, a redefinição da área de influência, considerando a região, 
o patrimônio imaterial e os contextos sociológicos, permite refletir sobre 
as condições, as possibilidades e os limites do licenciamento.

PATRIMÔNIO IMATERIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 216,

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas 
quais se incluem:

43 Ainda hoje é assim: a única TI homologada é a Ilha da Cotinga, que, como citado, tem atual-
mente parte de sua área considerada “área portuária em potencial”.

44 Os RCIDs das TIs Cerco Grande e Sambaqui foram publicados em data posterior à produção 
do INRC pelo Iphan, respectivamente em 19 de abril de 2016 e 12 de maio de 2016.
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I. as formas de expressão;
II. os modos de criar, fazer e viver;
III. as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV. as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V. os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisa-

gístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecoló-
gico e científico.

Os mecanismos de proteção e preservação dos bens de natureza mate-
rial — o tombamento, por exemplo — são tipicamente restritivos. O caso 
dos bens de natureza imaterial já é diferente. Para proteger, “é preciso 
criar formas de identificação e de apoio que, sem tolher ou congelar essas 
manifestações culturais, nem aprisioná-las a valores discutíveis como o de 
autenticidade, favoreçam sua continuidade” (MANUAL INRC, 2000, p. 
12). No Brasil, a política de patrimonialização dos saberes, modos de fazer 
e formas de expressão tem início com o Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 
2000, que instituiu o Registro dos Bens Culturais de Natureza Imaterial. 
Também nesse ano foi formulada a metodologia para o Inventário Nacional 
das Referências Culturais, que se tornou o principal instrumento para 
identificação e documentação dos bens culturais brasileiros. Em 2006, 
foi promulgada a Convenção da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para a Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, discutida e aprovada em Paris, em 2003. O preâmbulo 
dessa convenção destaca a 
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Importância do patrimônio cultural imaterial como fonte de 
diversidade cultural e garantia de desenvolvimento susten-
tável (…) e a profunda interdependência que existe entre o 
patrimônio cultural imaterial e o patrimônio material cultural 
e natural. (BRASIL, 2006)45 

A política de patrimonialização dos bens imateriais foi, ainda, ampliada 
em 2010, por meio do Decreto nº 7.387, que instituiu o Inventário Nacional 
da Diversidade Linguística (INDL). Nos termos do artigo 1º desse decreto, 
o INDL é um instrumento de “identificação, documentação, reconheci-
mento e valorização das línguas portadoras de referência à identidade, à 
ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.

Toda essa política tem o objetivo de produzir dados para orientar as 
ações de preservação dos bens e de valorização das pessoas e comuni-
dades que, nos termos do Iphan, são definidas como “legítimos deten-
tores, não apenas de um ‘saber-fazer’, como também do destino de sua 
própria cultura” (INRC, 2000, p. 19). Como argumenta Letícia Vianna, 
“dada a natureza imaterial do bem cultural, ele só se conservará efetiva-
mente se vivido por pessoas em condições, com garantias e interesses 
de vivenciá-lo de modo dinâmico e criativo” (VIANNA, 2005, p. 97). A 
proteção do imaterial só se realiza com a proteção do social e do ambiental. 
É, portanto, matéria do licenciamento. A relação entre a salvaguarda do 

45 Impossível não ressaltar a conexão entre os termos dessa convenção e as ideias de Lévi-Strauss 
na famosa conferência Raça e História na Unesco em 1952. Diz ele: “A necessidade de preservar 
a diversidade das culturas num mundo ameaçado pela monotonia e pela uniformidade não 
escapou certamente às instituições internacionais. Elas compreendem também que não será 
suficiente, para atingir esse fim, animar as tradições locais e conceder uma trégua aos tempos 
passados. É a diversidade que deve ser salva, não o conteúdo histórico que cada época lhe deu 
e que nenhuma poderia perpetuar para além de si mesma” (Lévi-Strauss, 1978 [1952], p. 23). 
Passados 50 anos, em 2003, a Convenção da Unesco afirma: “[...] os processos de globalização 
e de transformação social, ao mesmo tempo em que criam condições propícias para um diálogo 
renovado entre as comunidades, geram também, da mesma forma que o fenômeno da intole-
rância, graves riscos de deterioração, desaparecimento e destruição do patrimônio cultural 
imaterial, devido em particular à falta de meios para sua salvaguarda”.
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patrimônio cultural imaterial e a valorização das comunidades deten-
toras é também um dos princípios do licenciamento ambiental, regu-
lamentado pela Portaria Interministerial nº 60/2015. Com uma posição 
inicialmente complementar, o tema “patrimônio cultural” passou, nos 
últimos anos, ao centro dos diagnósticos e prognósticos nos processos 
de licenciamento.46A legislação ambiental brasileira foi influenciada 
também por discussões internacionais sobre o tema. A partir de 1980, com 
a criação da International Association for Impact Assessment [Associação 
Internacional de Avaliação de Impactos], os EIAs passaram a incorporar 
parâmetros de avaliação relacionados à dimensão social e cultural. Nos 
Estados Unidos e no Canadá, desde os anos 1980, os estudos de impacto 
abordam tanto aspectos da cultura material quanto imaterial, avaliando 
temas como conhecimento tradicional, valores comunitários, práticas 
espirituais, língua e usos tradicionais da terra, entre outros. De acordo 
com Partal e Dunphy, 

Estudos de Impacto Cultural têm sido, em grande medida, 
realizados apenas nas duas últimas décadas, com o propósito 
de compreender os impactos do desenvolvimento, incluindo 
mineração em comunidades indígenas, sobretudo em países 
com populações indígenas. (PARTAL e DUNPHY, 2016, p. 4)47 

46 No início dos anos 1990, as orientações do Plano Diretor do Setor Elétrico para o Meio Ambiente 
(PDMA — Eletrobras) determinavam que as análises ambientais deveriam caracterizar o patri-
mônio cultural, histórico, arqueológico, paisagístico e ecológico. Mesmo sem incorporar o 
conceito de “patrimônio imaterial”, a distinção entre cultura material e imaterial já ressoava 
nas recomendações do setor elétrico, que, nesse documento, reproduz o conteúdo do artigo 
216 da Constituição Federal de 1988.

47 “Estudos de Impacto Cultural têm sido, em grande medida, realizados apenas nas duas últimas 
décadas, com o propósito de compreender os impactos do desenvolvimento, incluindo mine-
ração em comunidades indígenas, sobretudo em países com populações indígenas. Desde 
meados dos anos 2000, ocorre uma diversificação significativa dos setores profissionais enga-
jados nesses estudos [...] com a participação de consultores, agentes públicos e pesquisadores 
universitários (PARTAL e DUNPPHY, 2016, p. 4, tradução nossa)
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Influenciado pelas discussões e diretrizes internacionais sobre desen-
volvimento, sustentabilidade e diversidade cultural, em 2002 o Conama 
emitiu a Resolução nº 306, incluindo a expressão “interações culturais” 
em sua definição de meio ambiente.48 

A consolidação dos estudos de impacto sobre o patrimônio imaterial 
nos processos de licenciamento também tem sido influenciada pelas dire-
trizes dos organismos internacionais de financiamento de grandes empre-
endimentos. Atualmente, no contexto da América Latina, as diretrizes 
dos agentes financiadores seguem os Princípios de Equador,49 que estabe-
lecem os mais importantes parâmetros de avaliação de risco e desempenho 
socioambiental para os empreendedores. Especificamente, o Padrão de 
Desempenho nº 8 obriga a realização de análise independente de impactos 
significativos sobre o patrimônio cultural. Desse modo, como parte da 
análise para os financiamentos, a International Finance Corporation 
exige a avaliação do “patrimônio cultural crítico”, definido como o patri-
mônio cultural reconhecido e protegido pelas legislações e instituições 
nacionais ou internacionais.50 É sobre o patrimônio cultural crítico que 
incidem as diretrizes da Portaria Interministerial nº 60/2015. É o patri-
mônio cultural oficialmente reconhecido que deve ser objeto do licen-
ciamento. Nos termos do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, 

48 Resolução Conama nº 306/2002 (Sobre auditorias ambientais), Anexo I. Definições: “XII — Meio 
ambiente: conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, bioló-
gica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

49 Os Princípios do Equador constituem um conjunto de parâmetros de sustentabilidade socioam-
biental, saúde e segurança adotados pela International Finance Corporation (IFC), um braço 
do Banco Mundial, para o financiamento de projetos. Atualmente 116 instituições financeiras 
são signatárias dos Princípios do Equador. Disponível em: https://equator-principles.com. 
Acesso em: 19 fev. 2021.

50 “O patrimônio cultural crítico consiste em um ou ambos dos seguintes tipos de patrimônio 
cultural: (i) o patrimônio internacionalmente reconhecido de comunidades que utilizam ou 
mantêm viva a memória de suas heranças culturais; (ii) as áreas de patrimônio cultural legal-
mente protegidas, incluindo as áreas de proteção propostas pelos governos” (IFC, 2012, p. 56, 
tradução nossa).

https://equator-principles.com/
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“a salvaguarda de um bem cultural de natureza imaterial” consiste em 
“apoiar sua continuidade sustentável. É atuar no sentido da melhoria das 
condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que possibi-
litam sua existência”. A partir desses parâmetros legais e conceituais, o 
licenciamento desempenha um papel na política de salvaguarda do patri-
mônio cultural imaterial brasileiro. Cultura e sustentabilidade passam, 
então, para o centro das discussões sobre o desenvolvimento. Assim, 
novas questões e novos atores institucionais formam a cena dos licencia-
mentos que envolvem povos indígenas. Os processos até então adminis-
trados pela Funai, enquanto órgão interveniente, passam a contar com a 
atuação do Iphan, já que as avaliações sobre impactos culturais se somam 
às análises de impactos sobre os territórios, modos de vida e “recursos 
naturais”.51 Uma vez mais estamos diante de formas de controle do Estado 
sobre a diversidade. É o Estado-nação exercendo o controle sobre aquilo 
que considera a “sua” diversidade étnica e cultural.

OS BENS CULTURAIS MBYA GUARANI E O LICENCIAMENTO DO PORTO

Como em outros países, no Brasil o licenciamento ambiental passa pela 
avaliação dos impactos sobre o patrimônio cultural crítico. Em 2016, no 
licenciamento de um terminal do porto em Paranaguá, os bens culturais 
reconhecidos pelo Estado como patrimônio imaterial incluíram a Tava 
Miri São Miguel Arcanjo e a Língua Mbya Guarani, ambos registrados em 
2014.52 Além de reconhecer esses bens, o licenciamento exigiu a avaliação 
de impacto sobre as “práticas culturais da comunidade” Mbya Guarani, 
estudadas em 2014 e 2015 no contexto de realização do INRC, incluindo 

51 A articulação entre esses órgãos intervenientes, Iphan e Funai, é uma seara ainda inexplorada 
em termos práticos e teóricos nos casos aqui analisados.

52 A Tava Miri São Miguel Arcanjo foi inscrita como bem imaterial, Lugar de Referência para o Povo 
Guarani, no Livro de Registro de Lugares. A Língua Guarani Mbya foi incluída no Inventário 
Nacional da Diversidade Linguística, fazendo jus ao título de Referência Cultural Brasileira.
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“o nhemongaraí (ciclos rituais), yvyrupa (plataforma terrestre), poraive 
xondaro (conjunto de saberes e práticas relacionadas à produção de 
corpos e pessoas)”.53Mesmo que financiadores, empreendedores e órgãos 
licenciadores tenham uma linguagem comum a respeito da avaliação de 
impacto sobre o patrimônio imaterial, a discussão com os Mbya Guarani 
sobre a materialidade e imaterialidade da cultura colocou em xeque os 
roteiros mais previsíveis do licenciamento. Afinal, “patrimônio cultural 
imaterial, patrimônio material? É tudo misturado! [...] é preciso procurar 
as variadas ‘fontes’ do conhecimento”54 (GALLOIS, 2006, p. 8). Para a 
pergunta do licenciador sobre o impacto na língua, os Mbya perguntavam: 
“por que a língua Mbya Guarani é um patrimônio cultural brasileiro? O 
brasileiro não fala nossa língua. Para a pergunta sobre as práticas cultu-
rais, eles questionavam: por que a opy não é um bem cultural? Tudo passa 
pela opy”. Sobre a yvyrupa (plataforma terrestre), eles reafirmam, como 
em tantos outros contextos, a urgência de regularizar suas terras. Uma 
olhada rápida já mostra os desencontros entre os conceitos do licencia-
mento e as noções de patrimônio imaterial na perspectiva mbya guarani. 
Esses desencontros alimentaram reflexões que acompanharam todas as 

53 Edital INRC, Iphan, março de 2013.

54 “Como diferenciar material de imaterial? Para iniciar, convidamos o leitor a acompanhar a expli-
cação oferecida por João Asiwefo Tiriyó, com apoio do desenho reproduzido abaixo: ‘Patrimônio 
cultural imaterial, patrimônio material? É tudo misturado! Para explicar, desenhamos um rapaz 
que está todo enfeitado. Desenhamos esse nosso parente enfeitado para a gente entender melhor 
onde está o patrimônio material e onde está o patrimônio imaterial. De um lado, colocamos o patri-
mônio material, do outro o imaterial. Todos nós sabemos que o imaterial é a fonte do patrimônio 
material. Para nós, é entu, fonte. Está na cabeça desse rapaz que desenhamos, está no pensamento 
dele. Se ele não tiver esse conhecimento dentro dele, como é que ele vai fazer os enfeites que ele 
está usando aqui, como é que ele vai poder repassar para os filhos dele? O patrimônio imaterial 
é o conhecimento que foi repassado para esse rapaz. É o invisível que está dentro, que comanda 
tudo. O conhecimento que ele tem para fazer os adornos que ele vai tecendo. Isso quer dizer que 
ele não deixou acabar o conhecimento’. Como sugere João Asiwefo Tiriyó, para apreciarmos a 
riqueza dos patrimônios culturais indígenas, é necessário considerar essa ‘mistura’ entre aspectos 
materiais e imateriais e, sobretudo, procurar as variadas ‘fontes’ do conhecimento, para além dos 
saberes tecnológicos” (GALLOIS, 2006, p. 08).
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etapas do estudo para a elaboração do Raipi e do Programa de Gestão dos 
Bens Culturais. As respostas foram construídas em conjunto por uma 
equipe55 de antropólogos, linguistas e pesquisadores indígenas que, entre 
2016 e 2017, circularam por todas as aldeias do litoral do Paraná, anali-
sando de perto a noção de bem cultural — um esforço de interculturali-
dade próprio da etnografia que nem sempre favorece o licenciamento, 
da perspectiva dos empreendedores, mas que, em todos os casos, amplia 
a compreensão sobre as transformações em curso.

A metodologia para a elaboração do Raipi seguiu os passos da etno-
grafia, com entrevistas, observação e participação. Já a metodologia para 
a elaboração do Programa de Gestão dos Bens Culturais foi dividida em 
três etapas: 1) reuniões de preparação com discussões centradas nos 
conceitos da “língua dos mentos”, com exercícios de contextualização, 
cartografia e tradução de termos;56 2) a feitura de “caixas dos bens cultu-
rais”, que também incluiu a distribuição de caixas com folhas coloridas e 
material escolar, em cada aldeia, para que os indígenas registrassem suas 
impressões sobre os bens culturais e sua relação com o porto; e 3) oficinas 
de discussão a partir dos resultados revelados pelas caixas, com as pers-
pectivas e propostas dos Mbyakuery (grupo dos Mbya) e dos Juruákuery 
(grupo dos brancos). Como em outras experiências, as produções dos 
Mbya surpreenderam pela riqueza dos textos e desenhos, expressando 

55 Equipe formada pelos antropólogos Ricardo Cid Fernandes, Paulo Roberto Homem de Góes e 
Pedro Henrique Ribas Fortes, pelas linguistas Ana Luzia Dias Pereira e Agnes Sanfelice, e pelos 
pesquisadores indígenas Rivelino Verá e Gildo Silva. 

56 A metodologia para discussão sobre os temas e conceitos do licenciamento envolve a tradução 
das categorias para a língua indígena e a retradução ao português. No movimento de tradução, 
ao pensar soluções para formular categorias na língua indígena que deem conta das categorias 
do licenciamento, as comunidades têm a oportunidade de debater e digerir esse léxico burocrá-
tico. No movimento inverso de retradução, a tradução das traduções de volta ao português, as 
equipes de consultores e pesquisadores não indígenas se aproximam das soluções conceituais 
que estão criadas. Há um aprendizado mútuo, além do envolvimento e da apropriação dessas 
categorias pelas comunidades. O papel de professores indígenas bilíngues nessa metodologia 
é fundamental.
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o cuidado extremo e reflexivo com os temas de sua cultura tradicional.
As discussões sobre a Tava partiram de uma dúvida sobre a exigência 

institucional do licenciamento. Tava é o conceito mbya guarani que 
expressa a junção das palavras itá (pedra) e avá (homem, humanidade). 
No caso do bem registrado pelo Iphan, Tava está relacionado às ruínas 
de São Miguel Arcanjo, um dos antigos povoados das missões jesuíticas, 
atualmente localizado no município de São Miguel das Missões (RS).57 
900 quilômetros de distância separam o empreendimento no complexo 
portuário do Paraná e a Tava Miri São Miguel Arcanjo. Essa aparente inco-
erência na definição da área de influência é uma amostra muito clara (em 
quilômetros) dos desencontros entre os conceitos do licenciamento e os 
sentidos mbya guarani. O processo de registro da Tava Miri São Miguel 
Arcanjo foi iniciado em 2007 pelas lideranças indígenas, durante a reali-
zação do Encontro Internacional Valorização do Mundo Cultural Guarani, 
realizado em São Miguel das Missões, com apoio da organização espa-
nhola Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Imaterial de 
America Latina (Crespial).

A solicitação de Registro da Tava se refere ao reconhecimento 
como patrimônio cultural do lugar amplamente conhecido 
como Ruínas do Antigo Povoado de São Miguel Arcanjo, situado 
no município de São Miguel das Missões, no estado do Rio 
Grande do Sul. Para os Guarani-Mbya trata-se do local onde 
viveram seus antepassados, que construíram estruturas em 
pedra, nas quais deixaram suas marcas, ou melhor, parte de 
suas corporalidades; onde são relembradas as belas palavras 
do demiurgo; e onde é possível vivenciar o bom modo de ser 
Guarani-Mbya. (IPHAN, 2014, p. 1)

57 Dossiê de Registro Processo Iphan nº 01450.016457/2007-85.
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Mais que o sentido literal da tradução “casa de pedra”, Tava é uma 
forma para indicar lugares que concentram signos mbya relacionados 
aos antepassados (os Mbya fortes), aos seres da cosmologia. Enquanto 
um conceito, um bem imaterial, Tava não apresenta uma única definição. 
Por vezes se refere a locais onde os nhanderukuery (o grupo dos nhan-
deru, os espíritos dos antigos) deixaram marcas no território, por vezes 
aos locais onde os Mbya atingiram a plenitude (aguyje).58 Há Tavas que 
são estruturas feitas em pedra (consideradas ruínas pelos juruá), mas 
também há certas espécies de plantas que constituem índices territoriais 
que atestam a presença dos nhanderukuery. No litoral do Paraná essas 
evidências estão em muitos lugares. Alguns desses locais foram identifi-
cados pelo próprio Iphan nos levantamentos do INRC. Há outros, como 
no Morro das Pacas, município de Guaraqueçaba, onde uma linha de 
pindós (jerivá) atravessa o cume do morro, o que evidencia, para o olhar 
informado, claros sinais dos nhanderukuery. Justo ao lado dos pindós, o 
grupo de Alcides Verá Tupã construiu a opy. Em 2009, o grupo foi retirado 
do local, pois aquela é uma área que “pertence” ao Parque Nacional do 
Superagui.59Tava, portanto, é um bem cultural imaterial que se refere a 
locais onde é possível seguir o modo de vida (nhanderekó), formar suas opy 
e viver as suas aldeias (tekoa). Uma Tava é também signo de um direito, 
pois informa sobre locais construídos pelos antigos, pelos nhanderukuery, 
sendo, portanto, um laço imemorial dos viventes com aquele território. 
Como demonstra o dossiê do Iphan, as ruínas de São Miguel Arcanjo são 
consideradas pelos Mbya um local onde estiveram seus antepassados, não 

58 Aguyje é um estado de plenitude ou maturidade que alguns “grandes pajés” foram capazes de 
atingir seguindo os preceitos mbya. Contam os Mbya que esse estado permitiria a passagem 
para outro plano de realidade sem a morte corporal. Os locais em que esses nhanderukuery 
fazem a passagem são designados como tava.

59 Perplexo, Verá Tupã comentou: “O dono da terra onde tá? Os donos da terra fizeram pra nós 
vivermos tranquilo. Quem que construiu a terra? Nem nós, nem o branco! Foi o Deus que cons-
truiu pra nós vivermos por esse mundo, nem pra brigar nem pra matar por causa da terra, eu 
falei pro Ibama. Mas eles falaram para não morar mais ali” (GÓES, 2018, p. 411).
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apenas trabalhando para o empreendimento missioneiro, mas também 
construindo seu próprio tekoa (IPHAN, 2014, p. 29).

E a relação do licenciamento com a Tava? Durante o trabalho de campo 
para a elaboração do Raipi, a tava não apareceu como uma referência espe-
cífica às ruínas das Missões Jesuíticas do Rio Grande do Sul, mas como 
referência às ruínas que existem na TI Ilha da Cotinga. Célio Timóteo, 
então morador do tekoa Karaguatá Poty, ao ser entrevistado sobre o tema, 
não conectou explicitamente a tava com a opy, como sugere o dossiê do 
Iphan. Entretanto, na TI Cotinga existem ruínas e, não coincidente-
mente, existe também a opy que é referência para os Mbya de toda a região 
(CONTEXTO BR, 2016, p. 182). Mais que as ruínas, para os Mbya do tekoa 
Pindoty, a TI Ilha da Cotinga, distante 200 metros do complexo portu-
ário do Paraná, contém marcas dos nhanderukuery que são uma referência 
forte ao seu território. Há no tekoa Pindoty uma área plana onde a vege-
tação curiosamente não cresce chamada pelos habitantes de “campinho 
dos xondaro” ou “campinho dos nhanderu”. A área é tratada com a reserva 
necessária à sua condição sagrada, um sinal da presença dos “primeiros” 
nessa terra. Os “espíritos”, desde há muito, “brincam” nesse espaço e, por 
isso, a vegetação não cresce, como em um terreiro (GÓES, 2018, p. 320).

O próprio prédio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) é considerado uma tava pelos Mbya. Esse 
casarão do século XVIII, localizado no centro histórico de Paranaguá, 
abrigou a primeira escola jesuítica do estado. Não há coincidências aqui. 
Tava é um conceito que coloca em cena diferentes sentidos de patri-
mônio imaterial. De um lado, uma referência de lugar; de outro, uma 
evidência do modo de ser mbya guarani. Nas discussões sobre a forma de 
proteção desse patrimônio imaterial, o professor indígena Laércio Silva 
(tekoa Araça’í), comentou que, para ele, é um sonho conhecer a tava Miri 
São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul, e que as comunidades guarani 
mbya do litoral do Paraná precisam discutir mais sobre o conceito de 
tava para compreender melhor os sentidos da patrimonialização. Para 
os Mbya, patrimônio não se dissocia de território.
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Em contraste com a tava, a imaterialidade da língua é evidente. Falada 
no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e no Uruguai, a língua 
guarani resistiu por cinco séculos a políticas colonizadoras que estru-
turaram realidades institucionais monolíngues. Estima-se que existam, 
na atualidade, cerca de 250 mil falantes. “O Mbya é uma das três varie-
dades modernas da língua Guarani, da família Tupi-Guarani, tronco 
linguístico Tupi. As outras são Nhandeva ou Chiripá/Txiripá/Xiripá ou 
Ava guarani e o Kaiowa” (MORELLO e SEIFFERT, 2011, p. 3). Com graus 
distintos de reconhecimento institucional, o guarani alcança hoje uma 
dimensão sociopolítica inegável na América do Sul, como mostra sua 
história mais recente: em 1992, a nova Constituição do Paraguai a reco-
nhece como língua oficial do Estado paraguaio, ao lado do espanhol; em 
2006, o Decreto nº 31 inclui o guarani como um dos idiomas oficiais de 
trabalho do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), ao lado do portu-
guês e do espanhol; em 2010, em Tacuru (MS), é sancionada a Lei nº 
848, que torna o guarani língua cooficial do município, ao lado do portu-
guês; em 2014, em decorrência da sua inclusão no Inventário Nacional da 
Diversidade Linguística (artigo 3º do Decreto nº 7.387, de 9 de dezembro 
de 2010), o então Ministério da Cultura brasileiro confere à língua guarani 
mbya o título de Referência Cultural Brasileira.

Supranacional e oficial, a Língua Guarani projeta-se no cenário 
brasileiro pelo grande número de falantes distribuídos em 
vários Estados e municípios e pela vivacidade com que se repre-
senta nas ações políticas do País. Os Guarani têm consolidado 
avanços importantes na luta por educação, saúde, qualidade 
de vida e meio ambiente, os quais têm se revertido principal-
mente em políticas de formação profissional para os falantes 
dessa língua. (MORELLO e SEIFFERT, 2011, pp. 113-114)

Ao lado de outras cinco línguas indígenas (asurini, nahukuá, matipu, 
kuikuro e kalapalo) e da língua de imigração talian, a língua mbya guarani 
é parte do patrimônio cultural brasileiro oficialmente reconhecido; 
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portanto, sua salvaguarda deve ser considerada em processos de licencia-
mento ambiental. Nesse caso, não basta o exercício de tradução da “língua 
dos mentos” para a língua indígena. É preciso, nos termos do Programa 
Nacional de Patrimônio Imaterial, “atuar no sentido da melhoria das 
condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que possibi-
litam sua existência”.

Como mostra o Inventário da Língua Guarani Mbya (ILG), 

É na tradição oral e nos ensinamentos cotidianos, estruturados 
pela convivência com os parentes de várias comunidades e 
pela projeção de uma visão de mundo particular, que a Língua 
Guarani Mbya se consolida historicamente. (MORELLO e 
SEIFFERT, 2011, p. 133) 

De fato, a língua está presente no cotidiano dos tekoa. O ILG60 demonstra 
que a língua é falada em 98,3% dos lares, com alto grau de transmissão inter-
geracional e contextos socioculturais monolíngues, como as conversas 
e rituais na opy, a literatura oral, a confecção de artesanato e o preparo 
de comida, entre outros. Mesmo em situações de interação com agentes 
públicos ou contextos de utilização da língua portuguesa, a língua mbya 
guarani é utilizada, com a mediação de profissionais ou lideranças indí-
genas. Apesar do bilinguismo e do trilinguismo (mbya guarani, português 
e espanhol), os Mbya mantêm uma reserva monolíngue de expressões, 
significados e contextos. A avaliação de impactos do porto sobre esse bem 
cultural revelou que a preocupação com a língua atravessa um cuidado 
mais geral com os impactos sobre a cultura, o cotidiano, o convívio com os 

60 A metodologia para a elaboração do Inventário da Língua Guarani Mbya “contabiliza 928 ques-
tionários aplicados a 598 indígenas residentes nessas comunidades, 268 a chefes de núcleos 
familiares e outros 64 direcionados a líderes ou caciques de comunidades” (CONTEXTO BR, 
2016, p. 199).
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juruá e os direitos indígenas.61No licenciamento do porto em Paranaguá, 
as exigências do Iphan também incluíram as “Práticas culturais Mbya 
Guarani” em processo de registro no INRC, a saber: o nhemongaraí, o 
xondaro e a yvyrupa. A discussão com os Mbya a respeito dos impactos 
do porto sobre cada uma dessas categorias exigiu um ajuste conceitual 
constante. De fato, as aproximações entre as categorias da patrimoniali-
zação e as categorias mbya são problemáticas. Nhemongaraí não é apenas 
uma celebração. Xondaro não é só um ofício ou modo de fazer. Yvyrupa 
não é lugar. Mesmo assim, essas categorias foram a porta de entrada dos 
bens culturais mbya no licenciamento.

O nhemongaraí ou avati ete nhemongaraí está entre os rituais mais 
importantes do ciclo ritual mbya. Sua realização marca o início do ano 
novo, do tempo novo — ara pyau. Realizado entre os meses de janeiro 
e fevereiro, de acordo com a colheita do milho, é um ritual de benzi-
mento do avati ete (milho verdadeiro), para que traga saúde, equilíbrio e 
futuras boas colheitas. É também um ritual de nominação das crianças. 
A colheita do avati ete coincide com a época de chuvas, relacionadas a 
Tupã Ru Ete, considerada propícia à revelação dos nomes das crianças. 
Cada alma que chega a esta terra provém de uma das moradas celestes. 
A origem da morada de cada criança a ser batizada pode ser revelada ao 
yvyraija, que dirige o ritual.

Existem várias moradas celestes como tupã, karai, nhamandu, 
que nós Guarani chamamos de amba. Nhande amba (nossa 
morada celeste), onde vivem todos os nhe’e kuery dos Guarani, é 

61 O Raipi (2016) foi o primeiro estudo de impacto que incluiu a língua como item do licen-
ciamento em consequência direta da patrimonialização. A partir do Raipi, o Programa de 
Pós-Graduação em Antropologia e o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR foram convi-
dados a integrar a Cátedra Unesco Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, com enfoque 
nos eixos (2) Multilinguismo e Mediação Intercultural e (5) Multilinguismo, Sustentabilidade 
e Desenvolvimento. Para saber mais sobre a Cátedra, ver https://www.unescochairlpm.org. 
Acesso em: 25 jan. 2022.

https://www.unescochairlpm.org/


495

como se fosse uma aldeia onde há os principais núcleos celestes: 
tupã ru ete, karai ru ete, nhamandu, jakaira e nesses núcleos 
existem os xondaro e xondaria. Quando nhe’e é enviado a yvy 
rekóaxy temos que passar pelo nhemongaraí para ter o nome 
revelado e saber de qual morada viemos. Cada nhe’e leva consigo 
o nome da morada de onde vem e também recebe um sobre-
nome para identificar o jeito de ser da pessoa, que está relacio-
nado aos xondaro de cada divindade, por exemplo: tupã mirin, 
wera poty, karai tataendy, kerexu mirim, ara poty e assim por 
diante. Cada nome tem relação com a personalidade de cada 
um, podendo indicar se tem mais tendência para ser xondaro 
porã ou xondaro poxy. (CTI, 2013, p. 51)

O nhemongaraí tem início com a chegada dos participantes62 vindos 
da própria aldeia ou de outros tekoa. No início da noite, todos entram na 
opy. São proferidas algumas falas solenes. Aos visitantes não indígenas 
é solicitado que se apresentem e digam a motivação para estarem ali. As 
famílias se acomodam com as crianças nos cobertores espalhados pelo 
chão da opy; os músicos e rezadores se sentam nos bancos. A música, 
composta pelos cantos e pelo som do mbaraka (viola), mbaraka mirin 
(maracá), takuapu (bastão de ritmo) e, eventualmente, o rawe (rabeca), 
domina grande parte do ritual, marcando o ritmo da dança. São horas de 
concentração e dança. Ao longo desses ciclos são consumidos exclusi-
vamente erva mate e tabaco. O ponto culminante do ritual é a revelação 
dos nomes. Por vezes, o rezador entra em transe e necessita de apoio dos 
demais para se sentar. Assim que é revelado o nome e, com isso, a proce-
dência da alma que anima a criança, ela é lavada com a água de cedro que 
repousa no amba (altar no interior da opy). Aquele ou aquela que revela 
a origem do nhe’e será chamado pela criança de xeramoi ou xejary’i (meu 

62 Relato feito a partir da experiência pessoal do antropólogo Paulo Roberto Homem de Góes, que 
participou de rituais de nhemongaraí em dois tekoa. A liturgia sofre variações de acordo com os 
líderes e as ocasiões.
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avô/avó). Os padrinhos da criança também são ungidos com essa água. 
Palavras de aconselhamento, gratidão e repreensão são proferidas pelas 
autoridades. Próximo ao amanhecer, o ritual é finalizado. São servidas 
diversas frutas, que alegram crianças e adultos. Gradativamente as famí-
lias se recolhem para suas casas.

Nos estudos do licenciamento do porto em Paranaguá, a concepção 
do nhemongaraí como um bem cultural foi motivo de muita conversa 
com os Mbya Guarani. A própria oficina de discussão sobre as propostas 
para proteção desse bem cultural ocorreu no contexto da organização 
de um ritual.63 Nos termos da política de patrimonialização, o nhemon-
garaí é definido como uma celebração. Para ao Mbya, é mais. É parte 
de um ciclo ritual complexo, que envolve outros rituais e elementos da 
cultura tradicional, como o milho (avati hete), o pão (mbojape’i), o mel 
(ei’i), a erva mate (ka’a rokue), o nome indígena (tery), o líder espiritual 
(karai opy guá) e a dança tradicional (jeroxy), o tabaco, o petyngua, a opy 
e outros tantos. Com ajustes e boa vontade, podemos aceitar que a cate-
goria “celebração” acomoda os sentidos mbya. Entretanto, como os Mbya 
são os “legítimos detentores” desse patrimônio imaterial, é preciso que 
o licenciamento negocie esses ajustes. Só a boa vontade não é suficiente 
para transformar o nhemongaraí em celebração.

Para a pergunta direta “Como o nhemongaraí é afetado pelo porto?”, 
a resposta é também direta: o aumento do tráfego marítimo-terrestre e a 
intensificação dos conflitos na baía de Paranaguá podem afetar o nhemon-
garaí, que depende das opy e da mobilidade entre os tekoa (CONTEXTO 
BR, 2016, p. 231). E quanto à pergunta sobre o que fazer para proteger 
esse bem cultural, a resposta dos Mbya também é direta: “precisamos de 
materiais de construção para fazer casa de reza (opy) e deslocamento do 

63 Por orientação de Rivelino Verá, que participou da equipe, as oficinas para discutir os impactos 
foram realizadas na véspera do nhemongaraí, na aldeia Araçaí. A burocracia do licenciamento 
contribuiu, assim, com o ritual, proporcionando deslocamento para os participantes e comida 
para os visitantes, além de evidenciar à parte juruá da equipe a dinâmica desses rituais.
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xamoi (velhos) de outras aldeias”.64Opy, a casa de rezas mbya, é o prin-
cipal espaço ritual de um tekoa. Poucas aldeias não possuem opy. Os rituais 
noturnos de reza e cura, opyredjaikeawã, são rituais cotidianos, realizados 
pelo opygua (rezador/a), em geral o homem ou mulher (os avós) lideranças 
de uma família extensa. A opy possui apenas uma pequena porta. Para 
entrar nesse espaço ritual, a pessoa deve se abaixar, mostrando respeito. 
Dizem os karaíkuery que, quando bem-feita, a opy tem sua entrada dire-
cionada para o sol nascente. Não há janelas nem outras saídas de ar. O 
fogo que esquenta a água para o mate e acende os petyguá (cachimbos) 
produz fumaça, tornando o ambiente próprio para a prática ritual. Ao som 
dos instrumentos e cantos, uma roda de dançarinos é formada e segue 
em sentido anti-horário, conforme o belo caminho do sol (kuaray guata 
porã), em círculos em torno do amba (altar), para onde os participantes 
da dança lançam a fumaça de seus petynguás. Os Mbya consideram a opy 
sua verdadeira escola, espaço das boas palavras (ayvu porã) e da sabe-
doria (arandu porã).

A imprecisão da categoria “celebração” é superada quando, através do 
nhemongaraí, outras categorias emergem e exigem respostas do próprio 
licenciamento. Não há nhemongaraí sem opy, sem xamoi/xejary’i e sem a 
mobilidade entre os tekoa. De fato, os Mbya deixaram claro que é preciso 

O deslocamento do xamoi (velhos) de outras aldeias, pois 
muitas vezes precisamos de dois dias e quatro pajés para 
atender as pessoas que vêm de outras aldeias. Também preci-
samos de transporte para fazer os intercâmbios nas aldeias 
e de meios de alojamentos para convidados e de alimentos. 

64 Programa de Gestão dos Bens Culturais TCP-Iphan (CONTEXTO BR, 2017) — Anexo: produção 
textual tekoa Araçaí.
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Em todos os momentos, eles enfatizaram que a opy é o principal bem 
cultural a ser protegido, já que todas as ações de proteção, salvaguarda e 
de fortalecimento cultural dependem de sua vitalidade.

Xondaro, nas categorias da patrimonialização, é um ofício, um modo 
de fazer. É definição ampla. Para os Mbya, é uma categoria que funde 
pessoas e grupos e uma prática pedagógica, uma dança/jogo realizada no 
pátio externo da opy. O xondaro é praticado como uma forma de trans-
mitir conhecimentos para tornar o corpo mais leve e a pessoa mais ágil, 
capaz de controlar seus movimentos e sua agressividade, valores muito 
prezados entre os Guarani. Os participantes seguem um trajeto circular 
e anti-horário, que coincide com os caminhos traçados pelo sol e pela 
lua. Apenas o xondaro mais experiente faz o caminho inverso, impondo 
desafios aos participantes, desferindo golpes nas pernas, na cabeça ou no 
tronco que exigem agilidade de esquiva dos demais. Os golpes atingem 
sucessivamente os participantes, que se retiram até que reste apenas um 
xondaro na roda. Há xondaros realizados exclusivamente com as crianças. 
É um ritual e também uma brincadeira.

O xondaro é a primeira fase do ciclo ritual mais longo (opyredjaikeawã), 
que inclui as rezas, curas e discursos formais realizados nas opy. Por vezes 
é também realizado antes de alguma reunião política ou em momentos 
comemorativos. No plano ritual, a dança xondaro opera como um aque-
cimento às danças que ocorrerão ao longo da noite na parte interna da 
opy (MELLO, 2006, p. 234). Segundo Maria Inês Ladeira, 

A coreografia do xondaro segue os princípios de três pássaros: 
mainoi (colibri), para o aquecimento do corpo; taguato (gavião), 
para evitar que o mal entre na opy; mbyju (andorinha), cuja 
coreografia é uma espécie de luta, em que um deve “derrubar” 
o outro com os ombros ou esquivar-se de um possível tombo. 
Essa última dança serve para fortalecer os xondaro contra o 
mal. (LADEIRA, 1992, pp. 138-139).
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Xondaro é também uma atribuição que remete a um empréstimo 
etimológico de “soldado”. O xondaro é um vigilante, um guardião, um 
guerreiro, um auxiliar dos rezadores e dos líderes políticos do tekoa. 
Em momentos de conflito, os xondaro da aldeia são mobilizados para o 
enfrentamento.65 Em 2016, a TI Sambaqui era ameaçada por tiros dispa-
rados nas proximidades das residências e na placa da Funai, com furtos e 
danos às cercas e casas. Para vigiar o tekoa Karaguatá Poty, Irineu Karai e 
Florinda Timóteo decidiram formar o grupo que chamaram de xondaro. 
Essa situação enfrentada em Karaguatá Poty exemplifica os principais 
impactos do porto sobre os bens culturais, a saber: a restrição à mobili-
dade entre aldeias e a perturbação do cotidiano nos tekoa. E para forta-
lecer o xondaro? Como escreveu o indígena Isaque Silva, da TI Araça’í,

Nós precisamos de um mestre do Xondaro para nos ensinar 
melhor para que os mais novos aprendam e mais para frente 
saibam ensinar outras crianças que em algumas aldeias não 
fazem mais a dança do Xondaro (…). De três em três meses um 
grupo de xondaro se desloca para outra aldeia, para uma apre-
sentação, para isso precisamos de transporte. (CONTEXTO 
BR, 2017, p. 35)

Mais uma vez a relação entre o impacto do empreendimento e um 
bem cultural passa pelo xamoi, pela mobilidade interaldeã e pela opy.

Se há desajustes entre os conceitos de nhemongaraí e xondaro, de um 
lado, e as categorias celebração e ofício, de outro, o que dizer da noção 
de yvyrupa e da categoria lugar? Difícil. O que é a terra? Que é a Terra?

65 Uma passagem da tese de Flávia Mello é ilustrativa da relação entre a onomástica e o lugar do 
xondaro em um tekoa: “João Maria Werá Mariano ocupa a função social de tchondaro, o que seu 
nome Guarani indica: Werá, um guardião das periferias, um caçador. Ele não foi formado para 
ser um karai nem atuar no centro da aldeia ou em posição de liderança” (MELLO, 2006, p. 62).
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Em nosso cotidiano sabemos que a palavra terra, embora sendo 
uma expressão sucinta, só se faz entender em contexto. Com 
maiúscula nos evoca o planeta em sua integridade. Para alguns, 
e desde muito recentemente, a imagem de uma grande esfera 
vista do espaço sideral. Com minúscula e no singular pode 
ser não mais que um punhado a escorrer por nossos dedos. 
No plural, uma extensa superfície cujo fim nossa vista nem 
sempre alcança e que por tal razão nos soa mesmo como infi-
nita. (BORGES, 2014, p. 431)

 No Dicionário das Ciências Sociais em Países de Língua Portuguesa são 
muitos os sentidos da palavra terra (BORGES, 2014). Em língua guarani, 
Yvy é antes uma matriz conceitual que um simples substantivo. Através 
do conceito de Yvy, o Guarani traça uma cosmografia que se estende no 
tempo e no espaço. Yvy é o substrato sólido por onde caminhamos e o 
local de cultivo dos alimentos. Yvyty, literalmente muita terra, é como 
se designa uma montanha. Futura terra — Yvyra — é o substantivo para 
árvore.66 Yvy apy é a borda da terra, ou seja, o encontro da terra e do 
mar, o litoral. Sopro da terra — Yvytu — é o vento. Habitantes da terra, 
yvyipo, é uma denominação para os não indígenas (LADEIRA, 1990, p. 
22; DARELLA, 2004, p. 17; MACEDO, 2009, p. 263; PIERRI, 2013, p. 85; e 
TESTA, 2014, p. 34). Não deixa de ser curiosa essa denominação, consi-
derando que também o Estado atribui aos indígenas a condição de habi-
tantes originários desta terra (sendo igualmente curioso que isso seja 
uma prerrogativa para o reconhecimento de direitos). Mas o sentido 
dessas denominações é, mais uma vez, divergente.

Das montanhas à terra de cultivo, dos não indígenas ao vento e ao 
litoral, todas essas descrições pertencem à Yvy pyau — terra nova —, 
também denominada Yvy vai — terra ruim, imperfeita. Os não indígenas 
são yvyipo porque foram criados nesta terra, pertencem exclusivamente 

66 A árvore, quando morre, se torna terra (DOOLEY, 2016).
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a este mundo, em contraste com os Guarani. O trecho de uma narrativa 
registrada por Pierri é ilustrativo:

Nhanderu primeiro criou os Guarani quando a terra ainda era 
plana e depois criou o Juruá que são feitos na própria terra [...] 
Nhanderu Tenondé Papa falou para os Guarani e para os Juruá 
quando eles ainda eram crianças para eles criarem algo [...] o 
Guarani criou uma rocinha com avaxi ete’i (milho), kumunda 
(feijão), manduvi (amendoim), xanjau (melancia) e o jurua-
zinho criou uma plantação enorme de uma espécie só com 
trator que acabava com tudo e destruía o mato para vender. 
Então os campos eram para o Juruá fazer as plantações, mas 
eles derrubavam o mato que era para o Guarani viver. Por isso 
o Juruá foi sempre assim muito materialista e o Guarani sabia 
fazer as coisas sem destruir. (PIERRI, 2013, p. 85-86)

Afirmar que os juruá foram criados “na própria terra” é localizar sua 
origem e destino. Os interlocutores de Valéria Macedo definiram yvyipo 
como “deuses do nada”, pois suas almas provêm da própria terra; com 
isso, têm muito “poder nesta terra, onde tudo estraga, acaba, vira nada” 
(MACEDO, 2009, p. 263). Essa terra perecível Yvy vai, à qual o juruá 
está destinado, contrasta com a terra divina, dos espíritos imperecíveis, 
Yvy ju, de onde provém e para onde se destina o nhe’e dos grandes karaí 
(MELLO, 2006, p. 65). 

A onomástica guarani se refere exclusivamente ao parentesco de 
outras terras, não possuindo relação com os parentes de Yvy pyau. Aquilo 
que os Guarani traduzem para o português como “espíritos”, nhande-
rukuery, significa literalmente nossos pais. No nhemongaraí, as almas/
nomes de cada criança (nhe’e) provêm de terras celestes (Yvy ju), devendo 
o karaí identificar a procedência de sua morada (amba) e, dessa forma, 
seu nome. Os pais verdadeiros (ru ete) das almas são divindades como 
Jaraika, Nhamandu e Tupã. São elas que, de suas moradas, as enviam 
para nascer nesta terra.
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As narrativas dos karaí registradas por Mello (2006) apontam para 
uma cosmografia constituída por cinco níveis:

• Yvy vai ou Yvy pyau: terra ruim ou terra nova — este mundo perecível;

• Anhã yvy: terra dos anhã, espíritos perigosos — perecível;

• Yvy ju ou Yvy mara ey: terra dourada ou terra sem mal, origem e destino 
das almas (nhe’egue retã) — imperecível;

• Yvy porã: terra boa, lugar de divindades criadoras como Kuaray e Jaci;

• Pytun retã: lugar escuro, o infinito, lugar dos avós de Kuaray, Jaci,  
Tupã (segundo Mello, é considerada inalcançável mesmo para os 
grandes karaí).

Nas narrativas guarani, foram várias as criações e destruições das terras/
mundos. Yvy pyau, a terra atual, embora imperfeita, é mais segura que 
as terras criadas anteriormente, pois seu esteio, yvyrupa, é imperecível 
(PIERRI, 2013, p. 256). Desse modo, Yvy pyau não está sujeita às destruições 
das terras criadas anteriormente. Para iniciar um novo ciclo de vida neste 
mundo, Nhanderu apenas limpará esta terra, sem destruí-la por completo. 
Tais ciclos de destruição e limpeza são denominados yvyopa — fim da terra.

Em linguagem ritual, proferida na opy, yvyrupa designa, portanto, a 
estrutura que sustenta a terra atual, imagem que corresponde também 
à própria morada terrena dos Guarani. Nesse sentido, yvyrupa é o subs-
trato do nhanderekó, do modo de ser guarani. Sendo a plataforma que 
sustenta a vida nesta terra, yvyrupa é identificado com as áreas florestais, 
onde vivem os animais e plantas deixadas pelo criador. Uma tradução 
simplificada seria territorialidade — a construção simbólica e política 
de um território.67 Uma das forças da territorialidade guarani está na sua 

67 Vale retomar a definição de Emília Pietrafesa de Godoi: territorialidade “é plural, uma vez que 
se reporta, como propomos, a processos de construção de territórios, isto é, de apropriação, 
controle, usos e atribuição de significados — não necessariamente nesta ordem — sobre uma 
parcela do espaço, que é transformada em território” (GODOI, 2014, p. 445).
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propriedade de rizoma68 — a territorialidade emana dos pontos tocados 
pelo nhanderekó. Hoje, são 1.625 aldeias identificadas no Mapa Digital 
Guarani (Centro de Trabalho Indigenista — CTI)69, distribuídas nos 
estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato 
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Maranhão e 
Pará, além das aldeias na Bolívia, Argentina e Paraguai. Não obstante os 
Estados brasileiro, paraguaio e argentino tenham reconhecido parcelas 
ínfimas de terra aos Guarani Mbya, sua territorialidade em rizoma é exer-
cida intensamente. Eles estiveram e estão em muitos lugares. Yvyrupa é 
um substrato fértil, como demonstram genealogias de parentesco e as 
narrativas de vida. Roque Timóteo, grande liderança Guarani nos tekoa 
do litoral paranaense, fez uma reflexão sobre esse conceito, que foi regis-
trada por Darella (2004):

Para mim Deus deixou tudo livre, não tem outro país. Tem 
Paraná, tem quantas partes o Rio Grande. Do outro lado já 
é outro país, mas para mim não tem outro país, é só um país. 
Quando uma criança nasce aqui no Brasil, nasce lá no Paraguai. 
Quando nasce no Paraguai, ela nasce aqui mesmo também. Só 
um país. Para você eu nasci aqui na Argentina, mas para mim 
eu nasci aqui. É igual. Porque a água, por exemplo, esse rio é 
grande já [mostrando o rio Três Barras], mas só em cima está 
correndo, por baixo é o mesmo, a terra. Yvyrupa é tudo isso 
aqui, o mundo. (DARELLA, 2004, p. 51)

68 Nos termos de Góes (2018).

69 O Mapa Digital Guarani é resultado de convênio entre o CTI e o Iphan para a execução do Projeto 
Mapa Yvyrupa: Cartografia Digital do Território Guarani (Dados do Sul e Sudeste do Brasil). 
Através de uma plataforma interativa e colaborativa, esse mapa apresenta informações geor-
referenciadas sobre a situação territorial dos Guarani. Disponível em: https://guarani.map.as. 
Acesso em: 12 fev. 2021.

https://guarani.map.as/
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Nas discussões dos impactos do porto de Paranaguá, os Mbya refor-
çaram que o yvyrupa é tudo, e não só um lugar, muito menos um bem 
imaterial. O yvyrupa sofre com todos os empreendimentos, sobretudo 
em sua materialidade. Por certo, a imaterialidade é afetada, mas, como 
afirmou uma liderança do tekoa Guaviraty, “se o governo respeitasse a 
nossa cultura e tradições, já tinha demarcado essa terra aqui. Isso é meu 
ponto de vista, porque a gente tá sofrendo com isso e é nosso direito. E 
tá tendo esse problema aí de empreendedor assim. Meu ponto de vista 
é esse”.70 Direito à terra e respeito à cultura são indissociáveis. Yvyrupa, 
enquanto categoria do patrimônio imaterial brasileiro, depende do exer-
cício do direito à terra. Intrigado sobre como pensar medidas para tratar 
dos impactos do porto sobre esse bem cultural imaterial, Rivelino Verá, 
da aldeia Kuaray Haxa, discorre sobre yvyrupa enquanto mundo dos vivos 
e enquanto tekoa. Aproximando-se da linguagem do licenciamento, essas 
seriam as dimensões global e local da categoria. As palavras do cacique 
foram assim registradas nas anotações da oficina de discussão sobre os 
programas de gestão dos bens culturais:

O yvyrupa é tudo. Podemos trabalhar com o yvyrupa local, que 
é o mapa dos nossos territórios. O mapeamento onde o Guarani 
passa, onde ele vai pescar, onde se faz armadilha, onde se vai 
meditar, onde se vai escutar o canto de um pássaro, lugar para 
retirar material para artesanato etc. A ideia, então, é de fazer 
o etnomapeamento do yvyrupa de cada Aldeia. (CONTEXTO 
BR, 2017, p. 35)

Conhecer e mapear o yvyrupa local é, sem dúvida, importante. Mas 
mapear o yvyrupa é mais do que realizar uma cartografia das aldeias, é 
uma forma de colocar em movimento o nhanderekó, o modo de ser, os 

70 Paulo Acosta, tekoa Guaviraty. Reunião em 26 de julho de 2019 sobre o licenciamento do terminal 
portuário de Pontal do Paraná, com a participação do Grupo de Trabalho UFPR/MPPR.
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preceitos mbya. Rivelino Verá e todos que participaram dos estudos 
sempre destacaram que a proteção da cultura depende da circulação 
entre as aldeias. O yvyrupa global, “tudo isso aqui”, substrato fértil para 
a vida, é feito de relações, e, para proteger “o mundo”, é preciso proteger 
as relações. Como? Nhepytyvõ joyajovaigui — intercâmbio. Essa expressão, 
construída nas reuniões nas aldeias, através dos exercícios com o voca-
bulário do licenciamento, reapareceu nas caixas de bens culturais e foi 
tema central nas oficinas de discussão sobre impactos e medidas. Para os 
Mbya, o intercâmbio tem a força para atacar o mais importante impacto, 
o Mborayu He’y — o espírito que desune ou, em tradução aproximada, 
simplesmente preconceito.

A vitalidade do patrimônio imaterial yvyrupa depende, portanto, da 
circulação interaldeã e das relações sociais e dos saberes articulados na 
opy, o centro da vida aldeã. As opy são espaços que fomentam o uso da 
língua guarani; sua relevância sociolinguística é absolutamente essencial 
para garantir a preservação e contínua transmissão da língua e da cultura 
guarani mbya (ILG, 2011). Todos os bens culturais imateriais inventa-
riados passam pela opy. Tava, língua, nhemongaraí, xondaro e yvyrupa 
existem em relação à opy: o bem cultural mais importante. Por que a opy 
não foi considerada um patrimônio imaterial? A pergunta dos Mbya, que 
acompanhou todas as discussões, segue em aberto. O processo de patri-
monialização segue em andamento e seguramente terá novas etapas que 
contemplarão a opy. Assim como os Mbya vão seguir esclarecendo os juruá 
sobre a importância da opy, dos mais velhos e dos intercâmbios. Nesse 
sentido, os estudos e as discussões no plano do licenciamento avançaram 
na compreensão da própria noção de bem cultural imaterial mbya guarani. 

Uma nota sobre o tempo: a razão ou o fim do licenciamento

Nós temos o tempo mbeguei e anhã. Mbeguei é o tempo certo, 
que você tem que respeitar. Você plantou[,] mas por que aquela 
planta não está indo bem, está amarelada? Você tira a planta 
do chão, depois coloca de novo e vai pesquisando o tempo. 
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Por que a formiga está atacando? Isso é o tempo, são energias 
lunares. Então temos que respeitar a energia do tempo, e as 
energias do tempo não são menores, são tranquilas. O espírito 
da velocidade, que é o Anhã, leva a gente a fazer coisas rápido, 
sem pensar nas consequências que se pode sofrer depois. Você 
vai querer fazer uma casa rápido, em três dias. E não tem o 
tempo para fazer um detalhamento, a força que precisa ter, 
quantas pessoas vão caber, quanto tempo ela vai durar; você 
se preocupa com a velocidade. Por isso hoje o humano sofre 
muito com depressão, por correr contra o tempo. Quanto mais 
tranquilo você é, se faz as coisas com calma, serenidade, não 
envelhece rápido, nem tem depressão, preocupação, dorme 
tranquilo. (POTY, 2019, p. 46).

A reflexão de Carlos Papa Mirin Poty sobre o tempo pode bem nos 
ajudar a pensar o desenvolvimento, o licenciamento e seus efeitos. Há o 
tempo ritmado (mbeguei) e o tempo desconexo (anhã), no qual as coisas, 
as ações estão fora de seu tempo. O tema da velocidade do tempo anhã 
pode ser uma categoria mbya para compreender a ambição de cresci-
mento que move os gestores públicos e privados, “sem pensar nas conse-
quências que se pode sofrer depois”. Como vimos, os prognósticos são 
de uma movimentação de cargas de duas a cinco vezes maiores que as 
atuais em poucas décadas. Isso demanda novos terminais, ferrovias, 
rodovias, pontes, silos etc.

No tempo do licenciamento ambiental, essa falta de ritmo fica evidente 
na temporalidade dos processos, quaisquer que sejam os órgãos inter-
venientes. As expectativas, temores, frustrações e constrangimentos 
tendem a se acumular. Se, nas fases de elaboração dos estudos de impacto71 

71 De forma sucinta, as etapas do licenciamento ambiental são três, e seguem as licenças que o órgão 
ambiental emite ao empreendimento caso aprovado: licença prévia (idealmente correspondente 
à fase de elaboração dos estudos de impacto ambiental — EIA); licença de instalação (idealmente 
correspondente à fase de elaboração dos projetos básicos ambientais — PBAs) e, por fim, licença 
de operação (idealmente correspondente à execução das ações previstas nos PBAs).
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(idealmente pré-requisitos para as licenças prévias) ou de elaboração 
dos projetos básicos ambientais — os PBAs (idealmente pré-requisitos 
para as licenças de instalação) —, a velocidade é a tônica dos processos, 
exigindo das equipes e comunidades um ritmo frenético de reuniões, 
compilação de dados, redação e aprovações, a execução dos programas 
acordados segue, via de regra, um ritmo distinto. De fato, as compensa-
ções demoram e muitas vezes não chegam.

Em São Francisco do Sul, embora o primeiro EIA tenha sido aprovado 
em 2010 (duplicação da BR-280), nenhuma das ações teve início até 2021. 
Conforme afirmam as lideranças indígenas, apenas “reuniões e espera”. 
No caso do licenciamento da ampliação do terminal de contêineres de 
Paranaguá, a avaliação do impacto sobre o patrimônio imaterial (Raipi) 
foi realizada em 2016 e o Programa de Gestão dos Bens Culturais, em 2017. 
Todos aprovados pelo Iphan. O licenciamento seguiu. Entretanto, em 
fevereiro de 2021, enquanto redigíamos este artigo, o empreendimento 
já se encontrava em operação, sem que as ações previstas para a proteção 
e salvaguarda desses bens culturais tivessem saído do papel. Esse é um 
desafio e uma lacuna infelizmente muito presentes nos processos de licen-
ciamento. Sem a execução das ações planejadas, o licenciamento perde 
seu propósito, pois só faz sentido identificar impactos e discutir medidas 
se as compensações ou mitigações forem efetivamente implementadas. 
A execução é a razão de ser do licenciamento: para os empreendedores, 
significa a inserção no mercado; para os licenciadores, o exercício do 
controle do Estado; para as populações afetadas, em casos extremos, a 
própria existência, em convívio com as transformações. Como nos outros 
planos do desenvolvimento, o fim do licenciamento é sua execução.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: DA TENSÃO ENTRE MANTER  

E TRANSFORMAR O MUNDO

Os tempos mudaram. Alguns Mbya no litoral do Paraná refletem sobre 
essas mudanças aventando a possibilidade de Kuaray, o sol, estar cansando 
dos viventes desta nossa terra. Kuaray é o exemplo da serenidade e da 
regularidade que inspira os Mbya, em seu caminhar constante pelo céu, 
a olhar a nossa terra. É dele que emanam, de certa forma, o tempo, os 
ciclos diários e anuais. Alguns sinais de que o tempo está mudando, de que 
Kuaray está cansado: o sol, que hoje em dia esquenta muito, e as chuvas 
e os ventos, que estão muito fortes e irregulares. Há quem entenda que 
Kuaray está delegando ao intempestivo Tupã o domínio da Terra.72 As 
coisas não serão como antes.

Os conhecimentos mbya são permeados por preocupações com o fim 
de nossa era. O futuro, portanto, é um tema muito presente nas rodas de 
petygua, na opy e em outros momentos de meditação. Houve outras terras 
antes da nossa, possivelmente haverá outras depois. Nosso estado de 
vida é provisório,73 tênue, demanda manejo, manutenção e, sobretudo, 
demanda o canto e o movimento nas opy. É preciso manter a comuni-
cação com os nhanderukuery, com os nhanderu mirī, para manter a vida 
como a conhecemos. Os Mbya Guarani demonstraram ter, portanto, uma 
percepção muito distinta daquelas dos juruá sobre idealizações como 
“progresso” e “desenvolvimento”. Em 2015, na TI Reta, em São Francisco 

72 Estamos longe de pretender expressar algum dogma ou consenso mbya sobre os temas esca-
tológicos. Tais temas são debatidos em suas várias possibilidades e se assentam em distintas 
experiências. Esse entendimento de que Kuaray/Nhamandu está delegando a Tupã o cuidado 
desta terra, porém, também foi registrado em Pierri (2014).

73 Em 2014, muito antes da pandemia de Covid-19, um jovem mbya de Yvy-Ju refletia sobre o surto 
de chikungunya que então iniciava no Brasil, aventando a possibilidade de o fim do mundo 
humano (ao menos, do ciclo atual) chegar através dos mosquitos. Não seriam necessárias 
grandes catástrofes, terremotos ou a subida dos mares, como ouvira nos relatos dos xeramoi. 
Apenas esses pequenos seres já seriam capazes de extinguir a humanidade; afinal, quem poderia 
dar conta deles?
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do Sul, durante uma oficina sobre os conceitos do licenciamento, o Mbya 
Adriano Morinico falou sobre a noção de “desenvolvimento”:

Desenvolvimento para o jurua é dinheiro, emprego, cidade, 
população, trazer mais retorno, mas não pensa da natureza... 
O que que é importante da natureza... Que seria água, meio 
ambiente, mata, onde o pássaro ou bichinho pode se abrigar 
também (…) E a água daqui a pouco vai durar quanto? Então 
desenvolvimento, esse progresso que traz, é prejudicial para 
o futuro. Mas é que ninguém se tocou! Mas ninguém quer 
pensar isso. Progresso sem futuro! Sem vida! Maravilha agora 
nesse momento, mas futuramente como vai ficar? Os indí-
genas não… Os indígenas vão ter mato, vão ter riozinho lá 
deles, preservando… Essa é uma vida… A gente não é contra 
também… Claro que o branco vem pra nascer pra aquilo! Mas 
também o branco precisa respeitar a população indígena que 
é pra outra vida! Tem que se respeitar os dois lados, não mani-
pular. (JERIVÁ, 2015, p. 207)

“O branco vem pra nascer pra aquilo.” O ímpeto de transformar o 
mundo, de desenvolver e modificar como origem e destino dos juruá. O 
pensamento mbya guarani compreende a diversidade de formas e agên-
cias que nosso léxico antropológico denomina humanas e não humanas, 
inclusive aceita e compreende a tese dos juruá, dos yvyipo, sobre o desen-
volvimento. Porém, nessa relação assimétrica, considera que esse juruá 
não age da mesma maneira ao negar os espaços de vida e futuro mbya. 
Morinico, em momento seguinte à passagem recém-reproduzida, afirmou 
que o “desenvolvimento” do branco pode ser traduzido como “ganância”, 
pois o branco sempre quer mais dinheiro e mais crescimento; esse “desen-
volvimento” é o “viver bem” para o branco. 

Para os Mbya Guarani o “viver bem” estaria fundamentado em refe-
renciais que se articulam com os rios, as matas e os “bichinhos”, com 
um modo de vida que denominam tekoa rekó. Segundo essa concepção, 
o tekoa rekó é uma forma de conduta:
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Para estar bem de saúde, com qualidade, com nossas crianças, 
não destruir a mata, não tirar o solo, não matar o bichinho à 
toa... Essa seria.... Ter o território... Terra demarcada para 
desenvolver conforme o conhecimento indígena, conforme 
nosso costume e tradição... Para manter... Por exemplo... Ter 
mais a caça, o mel... Viver com tranquilidade [...] Para o índio 
viver bem tem que ter primeiro a terra... Para ele poder viver 
do jeito dele lá... Com os bichinhos... Por isso que antigamente 
o índio é difícil de ficar doente... Não tem stress, não tem preo-
cupação, porque tem os alimentos para tirar para comer, pra 
cortar pindó (palmito), pra derrubar pindó e depois a frutinha 
brotar de novo... Pra tirar o mel porque sabe que não vai destruir 
nada... Sempre assim levando... Manejar para que a terra sempre 
fica [sic] fértil né... (JERIVÁ, 2015, p. 208)

Pensando o que é “desenvolvimento”, os Mbya tematizaram o terri-
tório; pensando no futuro, evocam o manejo e a manutenção da Terra. 
Numa curiosa inversão, os gestores portuários públicos, privados e públi-
co-privados projetam a expansão de suas atividades, processos e estru-
turas ao longo de décadas, mas é o Mbya que está pensando o futuro, ao 
avaliar não apenas as estruturas necessárias, mas, sobretudo, seus efeitos; 
se quisermos, suas “externalidades”.

O território do desenvolvimento se projeta e se impõe em um espaço 
que considera dado, inerte, território esse que busca dinamizar; o terri-
tório mbya se projeta em um espaço dinâmico, cujo equilíbrio precisa ser 
buscado. Os processos de licenciamento ambiental, à parte seus desafios 
e méritos, partem do território do desenvolvimento e, com isso, trazem 
em si uma contradição inerente em relação ao ethos mbya. 

Os efeitos dos empreendimentos são percebidos pelos Mbya, para 
usarmos categorias do licenciamento, de maneira sinérgica e cumula-
tiva. As transformações na qualidade do ar, da água, nas condições de vida 
dos animais, na vegetação, o contínuo crescimento de áreas de ocupação 
dos juruá são processos de transformação que vão se acumulando e 
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retroalimentando dentro de um sistema não indígena que os pressiona 
e impacta seu modo de vida como um todo. Essa compreensão dos Mbya 
Guarani encontra perfeita sintonia com uma avaliação da economia 
dinamizada e voltada para o sistema econômico integrado em diversos 
aspectos, pois não há movimentação portuária sem estradas e ferro-
vias. O crescimento projetado para a movimentação de cargas depende 
de novas infraestruturas terrestres. As coisas estão mudando de forma 
muito rápida.

A operação histórica e a ampliação de rodovias, ferrovias e terminais 
portuários, bem como as instalações recentes e futuras de novos termi-
nais relacionados aos complexos portuários de São Francisco do Sul e do 
Paraná estão diretamente ligados ao aumento da pressão sobre os locais 
da vida mbya presente, passada e futura. Processos contínuos e grada-
tivamente mais intensos de transformação do mundo. O território do 
desenvolvimento ocorre às custas dos demais territórios.

Não há como dissociar, histórica e contemporaneamente, o desen-
volvimento regional dos impactos profundos na territorialidade e mobi-
lidade dos grupos mbya guarani no litoral. Apesar de sua capacidade de 
transformação, constante e fluida ao longo dos séculos, os “tempos” 
do desenvolvimento, dos processos de licenciamento e propriamente 
da instalação de rodovias, ferrovias, portos e outros empreendimentos 
imprimem grande pressão nos processos de ocupação e consolidação 
dos indígenas em seus territórios. Atualmente, vislumbram-se, com o 
grande aporte de capital, transformações e rupturas bruscas na consti-
tuição da paisagem e do ambiente. Nesse cenário, os Mbya (assim como 
algumas categorias de UC) acabam sendo percebidos por parte da socie-
dade regional e por investidores, planejadores e gestores públicos como 
entraves para a dinamização da economia, sendo o “progresso” um bem/
meio afetado pelo modo de vida e destinação específica dessas áreas.

O cenário prospectivo, da perspectiva mbya, é de urgência. Os planos 
de expansão na movimentação de cargas são ambiciosos e nenhum deles 
contempla os povos originários e as comunidades tradicionais. Não há 
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como proteger os patrimônios imateriais, nos termos do Iphan, sem que 
se assegure o substrato territorial dessa cultura. É tudo misturado! Por 
fim, citamos as belas palavras de Verá Tupã Popygua (2016)

O nosso planeta é um grande jardim de Nhanderu. Devemos 
cuidar dele, não o destruir, para que nosso futuro possa ser 
maravilhoso, sem preconceitos, sem covardia, somente amor 
e fraternidade. Nhanderu criou o grande tekoa onde acontece 
nosso modo de vida humana.

Vidas têm essência, palavras têm donos, e devemos ser solidá-
rios uns com os outros. Assim podemos viver plenamente no 
jardim de Nhanderu, pois somos simplesmente transitórios. 
Precisamos deixar esse legado aos nossos filhos e netos, para 
que o mundo seja cheio de paz e harmonia entre todos os povos.

Os Guarani Mbya descobriram este lugar há milhares de anos 
atrás. Todo este território pertence ao povo. Nossa cosmovisão 
reafirma este fato. Portanto, queremos que nosso direito de 
ser e de viver nesta Terra, de acordo com nossos costumes, 
princípios e tradições seja respeitado pela sociedade não indí-
gena. AGUYJEVETE (POPYGUA, 2016, p. 51)
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