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Agronegócio: ação política 
e efeitos sociais das formas 
contemporâneas de exploração
MARCELO ARTUR RAUBER 

ANTONIO CARLOS DE SOUZA LIMA 

DANIELA FERNANDES ALARCON 

MARCOS CRISTIANO ZUCARELLI 

BRUNO PACHECO DE OLIVEIRA

Dando prosseguimento aos trabalhos apresentados nos dois primeiros 
volumes da série, que se concentraram nas temáticas de infraestrutura 
e do setor elétrico, este livro se debruça sobre as disputas e os conflitos 
associados ao avanço do agronegócio. Ele está centrado na atuação polí-
tica de seus representantes, que buscam a desconstrução de direitos terri-
toriais de povos etnicamente diferenciados, em especial povos indígenas 
e comunidades quilombolas, assim como nos efeitos sociais mais amplos 
dessa forma de exploração agrária. Seu indiscutível papel no patrocínio 
do cenário político contemporâneo torna-o uma questão obrigatória.

Para que tenhamos noção da importância dos diversos setores sociais 
associados à categoria agronegócio, de seus entrelaçamentos com outros 
setores igualmente importantes na tomada da maquinaria estatal e das 
diversas instituições da administração pública, especialmente num ano 
eleitoral como 2022, vale atentar para a Portaria nº 667, de 9 de fevereiro 
de 2022, da Casa Civil da Presidência da República (BRASIL, 2022). Essa 
portaria, que estabelece a “Agenda Legislativa Prioritária do Governo 
Federal para o ano de 2022”, tem em seu item 11 (na coluna dos temas 
reunidos sob a rubrica “social”) o Projeto de Lei (PL) nº 490/2007, que 
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altera o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) e dispõe sobre a tese jurídica 
conhecida como “marco temporal”.1 No item 29, sob o rótulo “Mineração 
em Terras Indígenas”, está o PL nº 191/2020, que 

Institui a indenização pela restrição do usufruto de terras indí-
genas. Ele propõe regulamentar o § 1º do art. 176 e o § 3º do 
art. 231 da Constituição para estabelecer as condições especí-
ficas para a realização da pesquisa e da lavra de recursos mine-
rais 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. (Ibid.)

Ou seja, um PL que abre caminho para toda sorte de possível “tercei-
rização” do uso de terras indígenas (TIs). Os itens 35 (“modernização do 
setor elétrico”) e 43 (“mineração em área de fronteira”) tratam ainda da 
questão energética e da mineração. 

Alguns pontos da portaria se ligam diretamente aos interesses reunidos 
em torno da chamada Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) do 
Congresso Nacional, a principal organização parlamentar supraparti-
dária a organizar os ruralistas, que têm como pautas históricas a flexibi-
lização das leis trabalhistas para o meio rural, a renegociação das dívidas 
agrícolas e, principalmente, o enfrentamento de propostas de reforma 
agrária (BRUNO, 2017b). Dentre esses pontos, destacam-se os itens 14 
(“recursos para ações de fiscalização ambiental e reflorestamento”), 15 
(“licenciamento ambiental”), 16 (“política nacional sobre a mudança 
do clima”) e 18 (“concessões florestais”) da portaria, todos sob o rótulo 

1 A tese do marco temporal considera que só devem ser demarcadas as TIs que se encontravam 
em posse de indígenas na data de promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, ou que 
tivessem sido objeto de “esbulho renitente”. Como lembra Carneiro da Cunha (2018), um dos 
principais problemas dessa tese é que, antes da nova Constituição, os juízes nem mesmo reco-
nheciam a capacidade dos povos indígenas de propor uma ação judicial, limitando a possibili-
dade de contestarem a tomada de suas terras.
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“ambiental”, além dos itens 26 (“defensivos agrícolas ou lei do alimento 
mais seguro”), 27 (“autocontrole na produção de alimentos”) e 28 (“regu-
larização fundiária”), todos sob a rubrica “agricultura”. Eles compõem 
um roteiro do “pagamento” das dívidas do governo eleito em 2018 e da 
tentativa de garantir aliados para a reeleição. A portaria como um todo é 
um cartograma simples e objetivo das medidas que favorecem os setores 
que se organizam na coalizão à frente do Poder Executivo — e, em larga 
medida, hegemônica no Poder Legislativo. 

Eloquente em si mesma, a Portaria nº 667/2022 aponta para a impor-
tância das questões debatidas nesta série e para o confronto direto entre, 
de um lado, os setores atendidos por ela e, de outro, os povos indígenas, 
quilombolas, outros povos e comunidades tradicionais, bem como os 
camponeses, como sinalizado na apresentação de seu primeiro volume 
(SOUZA LIMA et al. 2022). Ao mesmo tempo, ela reforça a pertinência 
de ir além na análise, estendendo o recorte de modo a abranger não 
apenas os mandatos presidenciais do Partido dos Trabalhadores (PT), 
mas os acontecimentos desencadeados pelo impeachment de Dilma Vana 
Rousseff, incluindo o crucial governo de Michel Temer (Movimento 
Democrático Brasileiro — MDB) e a gestão pública destruidora de Jair 
Messias Bolsonaro (atualmente do Partido Liberal — PL). A pandemia 
de Covid-19 ainda em curso e seu enfrentamento desastroso, quando 
não criminoso, pelo governo federal são as marcas dessa conjuntura de 
fulminante e contínua ação de desconstituição de direitos indígenas e 
de outros coletivos etnicamente diferenciados, associadas à intensifi-
cação de número e qualidade dos atos de violência que, se não começaram 
nesses anos, sem dúvida conheceram incremento sem precedente desde 
a promulgação da Carta Constitucional de 1988.

Não temos a intenção, nesta introdução, de esgotar a análise do 
complexo contexto político, econômico e social em que se insere a ofen-
siva contra os direitos territoriais de povos indígenas e comunidades 
quilombolas — os textos que integram a coletânea o fazem de maneira 
mais completa. No entanto, consideramos importante recuperar algumas 
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questões fundamentais a respeito do período apontado por Delgado 
(2012) como de “reestruturação da economia do agronegócio”. Iniciado 
nos anos 2000, esse período é um capítulo em si mesmo diferenciado 
na constelação que Maristella Svampa (2019) e outros (BEBBINGTON, 
2007; SCOTTO, 2011; MILANEZ e SANTOS, 2013) incluíram sob a cate-
goria de neoextrativismo, período esse que também inaugurou o chamado 
consenso das commodities.2 

Para Delgado (2012), desde então ocorre o aprofundamento de 
uma estratégia privada e estatal de perseguição da renda fundiária e da 
exploração primária como diretriz principal da acumulação de capital 
no conjunto da economia, conformando-se o que chamou de “pacto 
de economia política do agronegócio”. Como veremos a seguir, a expe-
riência de ampliação da inserção internacional primária-exportadora 
não foi exclusividade do Brasil, sendo comum a outros países da região, 
principalmente levando em consideração as “vantagens comparativas” 
com a exportação em larga escala dos países ricos em recursos naturais 
(SVAMPA, 2013).

Assim como as questões da infraestrutura e da energia, as disputas 
travadas pelo agronegócio também passam pelo embate a respeito dos 
caminhos para o “desenvolvimento”. Com o crescimento da exploração 
agropecuária e do setor agroindustrial nas últimas décadas, o agronegócio 

2 “Na América Latina, o neoextrativismo se expandiu em um contexto de mudança de época, 
marcado pela passagem do Consenso de Washington, associado à valorização financeira e ao 
ajuste estrutural, para o Consenso de Commodities baseado na exportação em larga escala de bens 
primários, crescimento econômico e na expansão do consumo (SVAMPA, 2013). De fato, diferen-
temente da década de 1990, de 2000 a 2003 as economias latino-americanas foram favorecidas 
pelos altos preços internacionais dos produtos primários (commodities), tudo isso refletido nos 
saldos comerciais e no superávit fiscal. O fato não pode ser subestimado, principalmente após 
o longo período de estagnação e regressão econômica das décadas anteriores, particularmente 
o período abertamente neoliberal (anos 1990). Nessa conjuntura econômica favorável — pelo 
menos até 2013 — os governos latino-americanos tenderam a destacar as vantagens compara-
tivas do boom das commodities, negando ou minimizando as novas desigualdades e assimetrias 
socioambientais, que propiciaram a consolidação de um modelo de desenvolvimento baseado 
em exportações em grande escala de matérias-primas”. (SVAMPA, 2019, p. 24).
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é cada vez mais apresentado como sinônimo de sucesso, geração de 
riqueza e de postos diretos e indiretos de trabalho, bem como do uso de 
tecnologias. Já aqueles que não são do “agronegócio”, os outros — traba-
lhadores rurais, agricultores familiares, povos indígenas, comunidades 
quilombolas, ribeirinhos e muitos outros povos tradicionais e comuni-
dades rurais que compõem a enorme diversidade do campo brasileiro — 
são os desqualificados ou, como diria Bruno (1997, p. 6), considerados 
“incompetentes sociais”. Conforme observa a mesma autora, para as 
lideranças políticas do agronegócio, não há alternativas históricas para 
além da grande exploração capitalista do campo, apresentada como único 
caminho possível de desenvolvimento para o país — e qualquer um que 
se colocar nesse caminho deverá ser removido.

Desde o início da década de 2010, vemos alianças entre diversas enti-
dades representativas do agronegócio travando disputas discursivas e 
simbólicas na esfera pública brasileira. Em 2011, em meio aos embates da 
tramitação do novo Código Florestal (aprovado em 2012, tornando-se a 
Lei nº 12.651), foi amplamente veiculada a campanha “Sou Agro”, elabo-
rada por encomenda da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) e da Bunge, 
multinacional que atua principalmente no processamento de grãos, uma 
ação apoiada financeiramente por diversas outras entidades (POMPEIA, 
2020). Em uma das peças publicitárias dessa campanha, veiculada em 
canais abertos de televisão, a atriz Giovanna Antonelli afirma que “tudo à 
sua volta é agro”, buscando ligar itens consumidos no cotidiano à produção 
agropecuária e agroindustrial. Reiteradamente se referindo ao consumo 
de produtos agropecuários pelo cidadão comum, ela também diz frases 
como “eu amo essa fazenda chamada Brasil” e “eu sou agro, agrobrasi-
leira”. Em outro vídeo da série, Antonelli chega a declarar que, no Brasil, 
“todo mundo tem uma fazenda” (NOVA/SB, 2011). Os dados do Censo 
Agropecuário de 2017 mostram uma realidade bem distinta; apenas uma 
ínfima parcela de pessoas detém grande parte das terras do país: 1,05% 
dos estabelecimentos (ou 51.203 deles) têm mais de mil hectares e somam 
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quase metade da área total dos estabelecimentos identificados no censo 
(47,6% ou 167.227.511 hectares), segundo Teixeira (2019).

Já em meados de 2016, foi lançada a campanha “Agro: a indústria 
riqueza do Brasil”, conhecida pelo jargão “Agro é tech. Agro é pop. 
Agro é tudo”, criada pela Rede Globo, empresa associada à Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag).3 Como considera Pompeia (2020), 
essa campanha, que mantém a publicação de novas peças publicitárias 
em 2022, tem dado sustentação ideológica à intensificação do pacto 
de economia política do agronegócio (DELGADO, 2012) nos governos 
Temer e Bolsonaro. Também segundo Pompeia (2020), o objetivo final 
dos formuladores dessas campanhas é comunicar com mais efetividade 
a ideia de que eles seriam responsáveis pelo conjunto de bens e serviços 
apresentados, superestimando a representatividade efetiva das lide-
ranças e entidades do agronegócio e ampliando o potencial de eficácia 
dos pleitos de suas lideranças.4

A busca por mais influência política está relacionada diretamente 
à projeção econômica desses grupos sociais nos últimos 50 anos. Nas 

3 A Abag, originalmente chamada de Associação Brasileira de Agribusiness, foi criada em 1993, 
por iniciativa de dirigentes da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). A entidade 
foi pensada para integrar e articular organizações patronais e empresas de diversos setores 
agroindustriais e teve como eixo central a afirmação do então chamado agribusiness no país 
(MENDONÇA, 2010). Na última década, a Abag foi integrada principalmente por entidades 
representativas de setores do agronegócio, grandes empresas e cooperativas agroindustriais 
(como as de biotecnologia, processamento, insumos e máquinas agrícolas), bancos, escritó-
rios de advocacia e corporações ligadas a negócios de terra (MENDONÇA e OLIVEIRA, 2015).

4 Pompeia (2020, p. 197) emprega a ideia de sinédoque política para se referir a essa operação 
discursiva e simbólica das lideranças do agronegócio: “a sinédoque manifesta-se no campo do 
agronegócio quando se concebe uma ‘parte’ (conjunto de agentes políticos do agronegócio) 
como se fosse o ‘todo’ (amplo perímetro de funções contidas na noção de agronegócio)”. Como 
observa o autor, importantes instâncias de representação da agricultura familiar e de pequenos 
produtores rurais, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar do Brasil 
(Contraf-Brasil/CUT) e o Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), não participam de 
nucleações políticas do agronegócio.
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décadas de 1970 e 1980, o país havia passado por importantes transfor-
mações econômicas e sociais, que alteraram também a representação 
política das elites agrárias brasileiras.5 Esse período foi marcado pela 
chamada “modernização conservadora”, que, de um lado, alavancou a 
adoção de mecanização e insumos agrícolas produzidos industrialmente 
através de financiamento público subsidiado e, por outro, promoveu a 
formação de grandes propriedades privadas em áreas consideradas devo-
lutas. A adoção de tecnologias ainda viabilizou a exploração de grandes 
extensões de terras, tomando, em muitos contextos, o lugar de posseiros, 
meeiros, povos indígenas e outras populações rurais e dando lugar à 
exploração capitalista. Mas esse processo também levaria à reação das 
populações afetadas e à formação de movimentos políticos para contes-
tá-lo — um caso notório é o do movimento indígena (MARTINS, 1986; 
PACHECO DE OLIVEIRA, 2001; LUCIANO, 2006; BICALHO, 2010; 
PONTES, MACHADO e SANTOS, 2021).

Na década de 1990, difunde-se a noção de agribusiness, oriunda dos 
Estados Unidos (ver POMPEIA, 2018; 2020) e promovida pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras (OCB), entidade que emerge da década de 
1980 como hegemônica entre os setores dominantes do campo. Suas 
lideranças chamavam atenção para uma análise sistêmica e interdepen-
dente dos segmentos ligados à exploração agropecuária, observando os 
agentes “antes da porteira” (como a indústria de agroquímicos, sementes, 
máquinas e tratores) e “depois da porteira” (ligados a armazenamento, 
processamento, transporte e distribuição). Mas o que era supostamente 

5 Naquele contexto de mudanças econômicas e sociais, o período de 1970 e 1985 é marcado por 
uma crise de hegemonia do setor dominante do campo, com disputa pela representação legítima 
entre a Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), com sede no Rio de Janeiro (RJ) e base social 
então ligada principalmente à pecuária, a Sociedade Rural Brasileira (SRB), de base social essen-
cialmente composta de cafeicultores e agropecuaristas paulistas, e a Confederação Nacional 
da Agricultura (CNA), entidade sindical vinculada aos setores patronais do rural brasileiro, 
fundada em 1964 (MENDONÇA, 2010). É nesse cenário que a Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB) ganhou importância como entidade representativa dos setores que se orga-
nizaram posteriormente em torno da categoria “agronegócio”.
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uma abordagem analítica do setor agropecuário e agroindustrial passou 
cada vez mais a representar a ideia de união de interesses para a reali-
zação de lutas políticas (BRUNO, 2009). Foi a partir dessa compreensão 
que se criou a já mencionada Abag, que buscou promover representação 
política intersetorial do agronegócio.

O contexto internacional dos anos 2000 foi caracterizado pela 
demanda crescente por commodities, como soja e milho (utilizados na 
alimentação animal, os chamados feed grains), açúcar/álcool, proteína 
animal e fibras (algodão e celulose de madeira), além de minérios. No 
final de 1999, o Brasil havia passado por uma grave crise cambial, fruto 
de desequilíbrios na conta de transações corrente de bens e serviços com 
o exterior. O governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso 
(Partido da Social Democracia Brasileira — PSDB) buscaria promover o 
ajustamento externo pelo setor primário, lançando a base para a estra-
tégia que seria mantida ao longo da década seguinte, durante o governo de 
Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, presidente de 2003 a 2010 (DELGADO, 
2012). O comércio internacional de commodities cresceu, puxado princi-
palmente pela ascensão da China como potência econômica, e passou a 
dominar as exportações brasileiras no período de 2000 a 2010, configu-
rando um processo considerado por Delgado (2012) como “reprimari-
zação” do comércio exterior brasileiro.

Relacionada à ideologia do desenvolvimento, a exportação de bens 
primários se solidificou como a base econômica para a criação de supe-
rávits nos países emergentes. Os países latino-americanos, apoiados na 
exploração da natureza, intensificaram as atividades extrativas primá-
rias, de baixa transformação e valor agregado, para fins de exportação e 
crescimento do Produto Interno Bruto — PIB (ZHOURI, 2018; SVAMPA 
e VIALE, 2014; MILANEZ e SANTOS, 2013; SVAMPA, 2019; ARÁOZ, 2012; 
ANTONELLI, 2011; SCOTTO, 2011; SVAMPA e ANTONELLI, 2009). Com 
esse objetivo, mudanças estruturais e procedimentais foram implemen-
tadas pelos governos locais de forma a incentivar a produção em larga 
escala. O pacote completo da reprimarização da economia e da exportação 
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de commodities contou, assim, com flexibilização de leis, ajustes fiscais, 
privatizações e expansão de novas fronteiras de exploração da natureza.

A crise das hipotecas subprime, em 2008, também mudou a dinâmica 
do fluxo internacional de capitais. Até 2010, o Brasil era um importante 
destino de Investimento Estrangeiro Direto (IED) focado na indústria; a 
partir de então, passou a se concentrar cada vez mais em terras e na extração 
de recursos naturais (PETRAS e VELTMEYER, 2014). O setor financeiro se 
destacou entre os principais investidores nos negócios de terras, o que chama 
atenção devido à habitual aversão que esse setor possuía por mercados 
de baixa liquidez e imobilização de capital — como é o caso da compra de 
terras. Entre os atores que impulsionaram esse fenômeno, estavam, em 
grande parte, os fundos de investimento privados estrangeiros, atraídos 
pela perspectiva de valorização das terras e das commodities agrícolas.6

Como já mencionado, o Brasil não foi o único afetado pelo aumento 
da demanda por produtos primários. Governos considerados “progres-
sistas” e “conservadores” da América do Sul acabaram aceitando como 
destino essa modalidade de inserção, que reservou à região o lugar de 
fornecedor de recursos naturais na divisão internacional do trabalho, 
voltando-se para sua extração como uma estratégia de desenvolvimento 
econômico. Tais governos visualizaram esse contexto de grande demanda 
por commodities como uma oportunidade de garantir divisas e saldo posi-
tivo na balança comercial e auferir renda para políticas sociais e de enfren-
tamento à pobreza, considerando os empreendimentos extrativos uma 
via de desenvolvimento dentro de suas fronteiras nacionais (PETRAS e 
VELTMEYER, 2014; SVAMPA, 2013 e 2019).

6 Nos últimos anos, estudos de caso abordaram esses investimentos em terras realizados por 
fundos de investimentos, como o canadense Brookfield Asset Management, que adquiriu terras 
para investimentos agropecuários em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
Goiás e Maranhão, entre 2000 e 2014 (BARROS JUNIOR, 2019), além da atuação de uma empresa 
subsidiária da Harvard Management Company (HMC), que administra os ativos e fundos da 
Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e possui pelo menos 582 mil hectares em oito 
estados brasileiros (SIVIERO VICENTE, 2020).
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A forte procura por commodities agropecuárias provocou, por conse-
quência, um intenso aumento da demanda por terras, especialmente no 
Brasil. Entre 2000 e 2013, a área dedicada ao plantio de lavouras de grãos 
se expandiu em 50,8% no país, enquanto a área destinada à soja aumentou 
116% — em contraste, a área destinada ao plantio de feijão, importante 
na dieta brasileira, decresceu 13,2% (FLEXOR e LEITE, 2017). Nesse 
processo, a região conhecida como Matopiba (grande área de cerrado que 
abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) foi uma das que se desta-
caram no avanço da exploração agrícola sobre novas áreas (FLEXOR e 
LEITE, 2017; GOMES, 2020).

No Brasil, os governos federais do PT, que coincidiram com esse 
período, foram marcados por controvérsias e contradições nas políticas 
fundiárias e agrícolas, assim como nas políticas indigenistas, ambien-
tais e voltadas a outros setores. A nomeação de ministros da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento alinhados com as pautas do agronegócio se 
tornou prática comum ao longo das gestões petistas. O primeiro mandato 
de Lula, por exemplo, iniciou-se com Roberto Rodrigues nomeado para 
esse cargo. Rodrigues foi dirigente das já mencionadas OCB e Abag, sendo 
uma destacada liderança do agronegócio desde meados da década de 1980 
(MENDONÇA, 2010; FERNANDES, 2018). No início de seu segundo 
mandato, Dilma Rousseff (2011-2016), também petista, nomeou para a 
mesma posição a então senadora Kátia Abreu, liderança pecuarista do 
Tocantins e ex-presidente da CNA. Abreu era inclusive conhecida por 
seus discursos inflamados contra a regularização de TIs (PRADO, 2016).

Enquanto promoviam políticas que contribuíram para a expansão da 
exploração capitalista no campo, os governos petistas também propor-
cionaram diversas políticas públicas para os povos indígenas pelos minis-
térios do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Entre essas inicia-
tivas, podemos citar o programa Carteira Indígena, do MMA, a promoção 
de assistência técnica e extensão rural pelo MDA e as ações amplas e inte-
gradas produzidas a partir do Plano Brasil Sem Miséria, coordenado pelo 



16

MDS (Araujo & Verdum, 2010; Rauber 2016). Em 2012, ainda foi instituída 
a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
(PNGATI) (Decreto nº 7.747, de 5 de junho de 2012), que trouxe diversos 
desafios à gestão ambiental e territorial das terras indígenas e à capaci-
dade institucional dos órgãos de Estado (Guimarães 2014).

A manutenção da alta concentração de terras e do setor agroindus-
trial, em si mesmo, também levaram à forte concentração dos ganhos 
econômicos nesse período. Sobretudo os grandes proprietários de terras 
e o empresariado agroindustrial realizaram intenso acúmulo de capital 
econômico; procuraram, assim, garantir uma representação política que 
considerassem estar à altura de sua importância econômica. Isso se refle-
tiria, por exemplo, no financiamento de campanhas eleitorais, no esta-
belecimento de novas entidades representativas e na disputa da opinião 
pública por meio de investimento em publicidade e propaganda de massa 
(como foi o caso das campanhas já mencionadas). Enquanto a cadeia de 
funções produtivas do agronegócio crescia e se tornava mais complexa, 
surgia um processo análogo no contexto da representação política dos 
interesses do setor.

Pompeia (2018; 2020b) demonstra que, a partir do início da década de 
2010, verifica-se a preferência por maior investimento do agronegócio na 
atuação parlamentar, apresentando-se como marco a criação do Instituto 
Pensar Agropecuária (IPA). Estabelecido em 2011 e mantido por enti-
dades do agronegócio, o IPA atua junto à FPA, prestando assessoria aos 
parlamentares e funcionando como espaço de interlocução entre as orga-
nizações políticas, bem como entre as organizações e os parlamentares.

A intensificação da demanda por terras para a exploração da agrope-
cuária também contribuiu para que a questão fundiária e do uso do solo 
passasse a ganhar força na agenda das entidades do agronegócio e de 
parlamentares ruralistas. Na década de 2000, estavam no caminho do 
agronegócio, entre outros, os movimentos de reivindicação de reforma 
agrária (notadamente o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
— MST) e a legislação ambiental. Em 2005, por exemplo, os ruralistas 
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conquistaram a aprovação do relatório da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito da Terra (CPMI da Terra), cujo objetivo era criminalizar 
ações de movimentos sociais que reivindicavam a realização da reforma 
agrária (PEREIRA, 2013). Já a tramitação do novo Código Florestal, prin-
cipal norma ambiental brasileira, ganhou força e passou a ser prioridade 
da bancada ruralista a partir do final dos anos 2000 (PEREIRA, 2013; 
SEVÁ, 2016).

A pauta da regularização fundiária de territórios indígenas foi ganhando 
proeminência para a FPA nos primeiros anos da década de 2010; supe-
rada a questão do Código Florestal, em 2012, a questão da demarcação de 
TIs passou para o centro de sua agenda. Para enfrentar as demarcações, 
parlamentares da FPA realizaram audiências públicas sobre o tema em 
comissões permanentes do Congresso Nacional, convocaram ministros 
do governo Rousseff, instauraram uma comissão parlamentar de inqué-
rito e pautaram projetos de leis e emendas à Constituição que modifi-
cariam e/ou limitariam os processos de reconhecimento oficial de TIs 
(POMPEIA, 2018; PEREIRA, 2018; RAUBER, 2021). Como veremos no 
texto de Ana Claudia Diogo Tavares e Erika Macedo Moreira nesta cole-
tânea, em meados dos anos 2000, a CNA, entidade representativa de 
empregadores rurais, e algumas de suas federações estaduais (como as 
do Rio Grande do Sul, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) já atuavam 
de maneira articulada contra as retomadas realizadas por povos indí-
genas e os processos de regularização de TIs em seus respectivos estados.

Um dos efeitos da regularização de TIs é tornar nulos e extintos atos 
que tenham por objeto sua ocupação, domínio e posse, salvo benfeitorias 
de ocupação de boa fé (BRASIL, 1988). Como consequência, ocupantes 
ou pretensos proprietários não indígenas têm direito apenas à indeni-
zação pelas benfeitorias de boa fé (e, quando tiverem perfil de clientes da 
reforma agrária, ao reassentamento em iguais ou melhores condições), 
mas não pela terra. Assim, o avanço das demarcações de TIs a partir da 
década de 1990, na esteira da Constituição Federal de 1988, passa a colidir 
com o cerne das convicções dos ruralistas: a defesa do monopólio da 
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terra e a concepção de propriedade da terra absoluta. Foi com essa pauta 
que os ruralistas se mobilizaram na década de 1980 contra as ocupações 
de terras por trabalhadores rurais e em reação ao I Plano Nacional de 
Reforma Agrária (I PNRA), de 1985 (BRASIL, 1985). Alguns anos mais tarde, 
também buscaram se opor, na Assembleia Constituinte de 1987/1988, à 
aprovação de artigos relacionados à reforma agrária (BRUNO, 2017b). A 
pauta é capaz de agregar pecuaristas, produtores de grãos, empresários 
agroindustriais e banqueiros proprietários de terra. Para Bruno (2017b), 
é a propriedade privada da terra que delimita o espaço ideológico comum 
a todas as classes e grupos dominantes do campo.

Um dos elementos centrais dessa disputa, sem dúvida, é a questão étni-
co-racial. Mesmo quando a regularização de áreas indígenas não envolve 
disputas fundiárias, lideranças da agropecuária não escondem sua indig-
nação diante da destinação dessas terras para comunidades indígenas e 
quilombolas. As populações indígenas são indesejáveis, frequentemente 
consideradas desqualificadas de sua condição humana ou, ao menos, como 
inferiores (BRUNO, 2017a). Há, ainda, uma forte dimensão de violência 
a ser analisada, tanto dos processos de esbulho dos territórios indígenas 
e das persistentes disputas fundiárias (tema abordado nesta coletânea 
pelo texto de Vinicius Fonseca e Fernanda Martins) como do próprio 
avanço da agropecuária e todas as suas consequências.

Assis e Zucarelli (2007), por exemplo, ao analisarem o avanço das plan-
tações de cana-de-açúcar dedicadas à produção de “biocombustíveis”, 
expuseram estratégias de arrendamento que possibilitaram a reversão 
de terras destinadas à reforma agrária e acirraram as disputas quanto à 
demarcação de TIs. Os autores identificaram ainda que a monocultura 
contribui para o deslocamento de outras atividades agropecuárias, como 
o plantio de alimentos e a criação de gado leiteiro para outras regiões, 
especialmente para o Norte do país, intensificando o desmatamento e 
a pressão sobre TIs e áreas ligadas à agricultura familiar. Os impactos 
diretos sobre as comunidades indígenas progressivamente cercadas pela 
grande exploração agropecuária vão desde o uso extensivo de agrotóxicos 
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e a devastação dos biomas até a drástica redução de disponibilidade de 
recursos naturais (como a própria terra e a água) e mudanças na paisagem, 
no que se configuram como danos socioambientais (em que sobressaem 
os efeitos sanitários) de largo espectro.7

Iniciamos a coletânea com o trabalho de Carolina de Freitas Pereira, 
que analisa diversas propostas legislativas no Congresso Nacional e 
documentos de entidades representativas do agronegócio em relação 
aos territórios indígenas e quilombolas, demonstrando a proximidade 
entre as duas questões. A partir dessas fontes, Pereira compila e examina 
os principais argumentos expressos por representantes do agronegócio 
contra a regularização de TIs e territórios quilombolas. A autora dá ênfase 
à centralidade que a ampliação da apropriação privada de terras toma para 
o avanço do agronegócio e às consequentes restrições que esse processo 
impõe aos territórios indígenas e quilombolas. Também é colocada em 
análise a associação feita pelos parlamentares da FPA entre, de um lado, 
demarcações de TIs e territórios quilombolas e, de outro, riscos e preju-
ízos à nação — nessa perspectiva, os representantes do agronegócio fariam 
a verdadeira defesa do “interesse nacional”. Por fim, a autora analisa os 
usos da noção de “segurança jurídica” no campo pelos representantes 
do agronegócio de modo a fazer oposição às demandas de povos indí-
genas e comunidades quilombolas. Tal expressão, amplamente utilizada 
em documentos e discursos, diz respeito à garantia absoluta do direito 

7 Desde o começo do atual governo federal, em janeiro de 2019, até dezembro de 2021, foram 
liberados 1.467 novos agrotóxicos, 474 em 2019, 493 em 2020 e 500 em 2021 (SALATI, 2021), 
entre muitos outros ao longo do período de 2019-2021. Os danos à saúde animal e humana 
(ROCHA, 2012; FROTA e SIQUEIRA, 2021) e seus danos aos biomas (CUNHA et al., 2008) são 
amplamente documentados na literatura científica de diversas áreas. Sobre o Projeto de Lei nº 
6.299/02 (item nº 26 — o rótulo “defensivos agrícolas” — da Portaria nº 667/2022 mencionada 
no início deste texto): “A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, rebateu nesta sexta-feira (11) 
as críticas que o projeto que facilita a autorização de agrotóxicos no Brasil tem recebido desde 
que foi aprovado na Câmara. Ao defender a proposta, ela comparou os pesticidas aos remédios, 
alegando que precisam ‘estar disponíveis na prateleira’ para serem utilizados ‘na dose certa’”. 
(RÁDIO BANDEIRANTES, 2022)

https://www.band.uol.com.br/noticias/camara-aprova-pacote-do-veneno-16478089
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individual à propriedade privada da terra e do estabelecimento de um arca-
bouço jurídico que garanta condições econômicas, políticas, ambientais e 
trabalhistas o mais amplamente favoráveis às atividades do agronegócio.

No segundo capítulo, Caio Pompeia examina as propostas e articula-
ções políticas para promover a inserção das TIs regularizadas na cadeia de 
commodities agropecuárias, notadamente na forma de arrendamentos. A 
ação política das lideranças ruralistas vai, portanto, para além do bloqueio 
do reconhecimento dos direitos territoriais indígenas: elas buscam alter-
nativas para o avanço da exploração agropecuária inclusive sobre as áreas 
já homologadas. Como nos lembra Pompeia, os usos diretos e indiretos 
de territórios indígenas por não indígenas para a produção agropecuária 
fizeram parte das práticas institucionais do indigenismo oficial ao longo 
do século XX — tanto por meio do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), 
estabelecido em 1911, como, posteriormente, da Fundação Nacional do 
Índio (Funai), criada em 1967 — e tiveram como principal consequência 
a desterritorialização dos povos indígenas. Pompeia ainda enriquece o 
debate desta série abordando os agentes prevalecentes e as disputas no 
campo político do agronegócio, bem como sua incidência na questão das 
demarcações. Além disso, o autor aponta a relevância que o IPA, asso-
ciado à FPA, tomou no período recente para a articulação política do 
agronegócio e a promoção de convergências entre setores da economia, 
de cadeias produtivas e agentes privados e estatais cujo alinhamento não 
era dado nem por princípio, nem a priori. Por fim, Pompeia nos apresenta 
os pleitos, as justificações e as tentativas de modificações de normativas 
para permitir as práticas de arrendamento de TIs.

No terceiro capítulo, Ana Claudia Diogo Tavares e Erika Macedo Moreira 
analisam com profundidade as ações de oposição às demarcações de TIs 
conduzidas pela CNA. As autoras examinam publicações e documentos da 
entidade, identificando tentativas de desconstrução dos direitos territo-
riais indígenas desde meados da década de 2000. Uma das frentes de ação 
da CNA identificadas pelas autoras foi o Supremo Tribunal Federal (STF), 
onde a entidade agiu, buscando balizar disputas pela interpretação do 
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texto constitucional relacionadas ao tema. É nas disputas realizadas nesse 
período que a CNA passa a ser uma das difusoras da proposta de uma limi-
tação temporal para o reconhecimento da ocupação tradicional indígena 
— o já mencionado “marco temporal”. As autoras também constataram, 
na atuação da CNA, uma profunda negação do protagonismo indígena; a 
confederação considera esses sujeitos incapazes de protagonizar a própria 
luta, estando sempre propensos à “influência” de outros agentes — como 
os antropólogos, as entidades indigenistas, as organizações não governa-
mentais internacionais e setores do governo federal.

No capítulo seguinte, Vinicius Fonseca e Fernanda Martins exploram 
a atuação da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul 
(Famasul) contra as demarcações de TIs. A Famasul congrega 69 sindi-
catos patronais rurais de Mato Grosso do Sul e, junto com outras 26 fede-
rações estaduais, integra a CNA. Nas últimas décadas, Mato Grosso do 
Sul se conformou como um dos epicentros dos conflitos associados às 
TIs, com dezenas de áreas em litígio em conexão com a realização de reto-
madas de terras e a regularização de TIs. A questão também se expressa 
nos dados sobre violência: um em cada dois casos de assassinatos de indí-
genas registrados no Brasil entre 2003 e 2014 aconteceu em Mato Grosso 
do Sul. Somente entre os Guarani Kaiowa, 337 indígenas foram assassi-
nados nesse período (Conselho Indigenista Missionário — Cimi, 2022).8 
Nesse contexto, os autores chamam atenção para as diversas lideranças da 
agropecuária no estado que atuam desde pelo menos meados da década 
de 2000, se opondo às demarcações. O trabalho também revela os mean-
dros da atuação desses dirigentes, articulada junto aos e no interior dos 
governos estadual e federal, chamando atenção para a ascensão de repre-
sentantes diretos e indiretos da Famasul a cargos-chave no nível federal 

8 Os dados são da plataforma Cartografia de Ataques Contra Indígena (Caci) e são produto da 
sistematização dos relatórios “A violência contra os povos indígenas no Brasil”, elaborados pelo 
Conselho Indigenista Missionário (Cimi), e “Conflitos no campo”, da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT).
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durante o mandato de Bolsonaro — inclusive de indivíduos oriundos de 
famílias de fazendeiros em litígio com comunidades indígenas. Apontando 
para diversas situações de violência vividas por comunidades dos povos 
Terena, Guarani Ñandeva e Guarani Kaiowa, os autores abordam ainda 
acontecimentos como o Leilão da Resistência, realizado por pecuaristas 
em 2013. A pesquisa, enfim, revela diferentes estratégias das lideranças da 
agropecuária de Mato Grosso do Sul, como a articulação conjunta para a 
judicialização de processos de demarcação de TIs e a ocupação de cargos-
-chave na política, além de manifestações públicas e atuação midiática.

No quinto capítulo, Marcelo Rauber analisa a ocorrência, em 2013, 
de manifestações de rua contra a demarcação de TIs, caracterizando 
as organizações políticas envolvidas nessas atividades. Uma das ações 
que se destacaram naquele ano foi a “Mobilização Nacional pela revisão 
e suspensão de demarcações de Terras Indígenas”, realizada em 14 de 
junho, protagonizada pela FPA, pela CNA e por diversas de suas federações 
estaduais. A ação contou com pontos de mobilização em dez estados e se 
deu em meio a pressões da FPA sobre o governo Rousseff para que para-
lisasse as demarcações de TIs — ainda que o desempenho da presidente 
nessa frente tenha sido minguado, em relação aos governos que a prece-
deram. Com relação ao conjunto das mobilizações realizadas ao longo de 
2013, os dados revelam que as ações se concentraram principalmente nos 
estados da Região Sul (especialmente no Rio Grande do Sul) e em Mato 
Grosso do Sul. Entre os principais grupos sociais que participaram das 
manifestações ocorridas ao longo daquele ano estavam entidades sindi-
cais da agricultura familiar e entidades patronais, notadamente aquelas 
ligadas à CNA. Vale ressaltar que parte importante dos conflitos identi-
ficados por Rauber se estende até o período recente.

No sexto capítulo, Julia Marques Dalla Costa analisa uma das ações 
mais marcantes da FPA no que se refere à regularização de TIs e territó-
rios quilombolas: a comissão parlamentar de inquérito (CPI) para inves-
tigar a Funai e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), realizada em duas edições entre 2015 e 2017. A ênfase da autora 
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recai na abordagem da antropologia pelos parlamentares ruralistas e no 
papel que os profissionais da área possuem nos processos de reconheci-
mento das terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas e comu-
nidades quilombolas — a própria Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA), que congrega pesquisadores do campo, foi colocada na condição 
de investigada. Para a autora, a CPI da Funai e do Incra também foi uma 
arena importante para que os parlamentares da FPA apresentassem 
suas alternativas para as políticas públicas de redistribuição de terras no 
cenário nacional construído no período pós-impeachment. Dalla Costa 
também aponta que o impeachment de Rousseff alterou o curso das dinâ-
micas legislativas, passando a ganhar importância a ocupação de cargos-
-chave no Executivo federal relacionados à questão por atores que foram 
centrais nos processos de contestação das demarcações de TI e territó-
rios quilombolas — caso do atual presidente da Funai, Marcelo Augusto 
Xavier da Silva, que foi oficialmente assessor de parlamentares da FPA 
na CPI da Funai e do Incra.

Encerrando este terceiro e último volume da série, Estêvão Martins 
Palitot e Euriko dos Santos Yogi nos apresentam os modos como os 
Potiguara, na Paraíba, se relacionam com a plantation canavieira e os dilemas 
que essa relação traz para o cotidiano no território, em especial no que 
diz respeito aos arrendamentos de terras. A integração das comunidades 
indígenas à produção de cana ocasionou até mesmo o estabelecimento de 
relações econômicas desses povos com empreendimentos que travaram 
disputas prolongadas pela posse de sua terra. Resgatando os processos 
históricos de expropriação dos territórios potiguara, os autores demons-
tram como a expansão dessa produção açucareira em novas bases agroin-
dustriais nas últimas décadas vem produzindo alterações nas paisagens, 
bem como novas tensões e conflitos socioambientais. Hoje, observa-se um 
afastamento do modelo mais tradicional da plantation da região da zona da 
mata nordestina, combinando processos agroindustriais bastante modernos 
e gerando uma expansão significativa nas últimas décadas, somando-se à 
expansão dos investimentos na criação de camarões (carcinicultura) e na 
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indústria do turismo (ambas formas de reconversão de parte das fazendas 
de plantação de cana da região), ou mesmo na expansão urbana. Os autores 
delineiam a complexa situação territorial diante da qual os Potiguara se veem 
hoje, e em face da qual reuniram esforços para regularizar seus plantios, 
construir alternativas organizativas para a realização de arrendamentos 
entre os moradores da TI e buscar estabelecer relações econômicas de 
melhor rentabilidade com as usinas da região. 

No trajeto delineado na coletânea, chegamos, portanto, aos efeitos e 
danos socioambientais no local, na situação concreta de vida de um povo 
indígena, das amplas transformações impostas por uma galáxia de formas 
de exploração agroindustrial, cujas condições de produção e reprodução, 
sobretudo no plano político, foram tratadas nos demais textos do volume. 
Reforçamos, assim, que o foco da organização política da “concertação 
do agronegócio” (POMPEIA, 2018; 2020), centrada na desconstrução dos 
direitos indígenas e de outras coletividades tradicionais que lograram ser 
reconhecidas após 1988, também se dá no miúdo e regionalmente muito 
diferenciado impulsionamento violento de negociação entre coletivi-
dades etnicamente diferenciadas e empresários rurais.

Seria possível, como feito no caso dos Potiguara, recuperar as formas 
como tais negociações vêm acontecendo em variadas — e delicadas — 
situações concretas, como aquelas em que partes de coletividades têm 
aderido a variadas formas de negociação, em um cenário complexo e real 
que vem sendo pouco tratado, já que descortina as cisões e os fraciona-
mentos intencionalmente produzidos. Isso implicaria uma pauta em que a 
etnografia (e as/os antropólogas/antropólogos) se aproximassem de outras 
formas de investigação, como aquelas oriundas de outras ciências sociais 
e ambientais (sociologia, ciência política, geografia, economia, ecologia 
política etc.), construindo interpretações de realidades indígenas espe-
cíficas em diálogo com grandes transformações em curso no momento. 

Neste ano de 2022, mais do que nunca, os atores políticos cujas formas 
de ação buscamos reunir através dos trabalhos deste volume estão em 
plena disputa no cenário político, de modo a assegurar posições no pleito 



25

eleitoral. Com isso, esforçam-se para continuar na reconfiguração dos 
cenários da administração, do ordenamento jurídico e de sua execução, 
em prol de interesses internacionalizados, ainda que em nome de Deus, 
da família e da Pátria e sobretudo como provedores da alimentação para 
o mundo, ainda que sob o signo de seu crescente envenenamento. Se os 
povos indígenas têm sido o alvo principal desse ataque à vida em sua 
própria essência, também têm sido os provedores de esperança em um 
horizonte de futuro de outra ordem e valor.  
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Agronegócio e segurança  
jurídica no campo: cenários  
e gestão das “questões”  
indígenas e quilombolas1

CAROLINA DE FREITAS PEREIRA

INTRODUÇÃO

Com base em princípios que dão ênfase ao crescimento e à precedência 
do econômico em relação a outras dimensões da vida social, o agrone-
gócio foi alçado nas últimas décadas à posição de um dos carros chefes do 
desenvolvimento do país. Isso dentro de um contexto em que se impõe 
a reestruturação neoliberal de caráter neoextrativista como a única via 
de superação dos bloqueios sociais e econômicos brasileiros — o que 
Svampa (2013) denomina “consenso das commodities”). Tal movimento 
é colocado como de interesse público ou nacional e justificado dentro de 
uma linguagem derivativa do desenvolvimentismo, que inclui as noções 
de crescimento econômico, modernização, tecnificação, saldo positivo 
da balança comercial e o incremento do Produto Interno Bruto (PIB), 
entre outras. 

Embora na retórica falem de benefícios à toda a sociedade, a promoção 
do agronegócio beneficia determinados grupos sociais, especialmente 
latifundiários, empresas transnacionais, bancos e agências multilaterais. 

1 Este artigo faz parte da reflexão realizada ao longo da tese de doutorado As agroestratégias 
ruralistas de desterritorialização de povos indígenas e quilombolas: (re)definindo marcos legais e usos 
territoriais.
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Seus interesses se realizam por meio da imposição da lógica do mercado 
de commodities (e a consequente comoditização de bens e ativos naturais, 
especialmente da terra), do condicionamento de leis e políticas sociais 
para o cumprimento desses objetivos e da difusão da alegoria da respon-
sabilidade individual como caminho unificador dos vários componentes 
da atividade estatal. 

O interesse nacional — o discurso de que o país precisa crescer econo-
micamente para assegurar melhores condições de vida para todos — é 
uma alegação recorrente em nossa história político-territorial e, no caso 
analisado ao longo do artigo, recoloca a antiga oposição — sempre opor-
tuna, pois serve de justificação às ações — da nação versus povos e comu-
nidades tradicionais, tais quais as indígenas e quilombolas.2 

Os povos e as comunidades tradicionais se tornaram as “questões” 
indígena e quilombola ao afetarem os interesses dos representantes do 
agronegócio. O uso do termo “questão” pelos representantes do agrone-
gócio indica a existência de um problema a ser resolvido. Tal problema 
se refere ao reconhecimento e à demarcação das terras indígenas e dos 
territórios de comunidades remanescentes de quilombos. As terras indí-
genas correspondem a cerca de 13% do território nacional e as quilom-
bolas, a aproximadamente 0,12%, sem contar as que se encontram em 
processo de regularização e impõem restrições legais ao uso privado e 
mercadológico das terras. 

Grande parte desses territórios se localiza em áreas consideradas 
cruciais para a expansão da produção das commodities agrícolas. O agro-
negócio avança nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e principalmente 
no Norte e sua característica marcante é a exigência da incorporação 
cada vez maior de terras. As projeções realizadas pelo Ministério da 

2 Ao longo do artigo, nosso olhar está focado nas especificidades da oposição criada em relação 
aos povos indígenas e quilombolas. Contudo, é importante destacar que essa ofensiva se insere 
num contexto mais geral de opugnação a todas as formas de controle público e/ou social da 
terra, tais como assentamentos de reforma agrária e unidades de conservação ambiental.
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para o período de 2012/2013 
a 2022/2023 apontam um acréscimo de 8,6 milhões de hectares de terras 
para a produção de commodities agrícolas.

Por imporem limitações e resistência à lógica de uso mercadológico 
da terra, as terras indígenas e quilombolas são alvos de uma gama de 
argumentos que descrevem suas demarcações como “obstáculos insti-
tucionais” ao crescimento e ao desenvolvimento da produtividade do 
agronegócio, traduzidas na noção de segurança jurídica no campo. A 
segurança jurídica no campo diz respeito à garantia plena e absoluta do 
direito à propriedade privada individual e à consolidação de uma infraes-
trutura política, econômica, ambiental e trabalhista o mais amplamente 
favorável às atividades do agronegócio. 

O artigo objetiva demonstrar o contexto e as argumentações denomi-
nadas “questões” indígenas e quilombolas pelos representantes do agro-
negócio. As especificidades do agronegócio brasileiro, entendido como 
projeto do avanço capitalista no campo, serão apresentados ao longo da 
primeira parte do artigo. Nessa parte, demonstramos que, embora seus 
representantes se empenhem na construção de uma imagem triunfal do 
agronegócio, alguns fatos e processos expõem as contradições e os anta-
gonismos inerentes à construção de sua hegemonia. Na segunda parte, 
damos ênfase à centralidade que toma a questão da ampliação da apro-
priação privada de terras para o avanço do agronegócio e as restrições 
impostas a esse projeto pela existência de territórios indígenas e quilom-
bolas. Na terceira parte, apresentamos os argumentos utilizados para 
associar as demarcações dos territórios das comunidades quilombolas 
e terras indígenas a riscos e prejuízos à nação. Na última parte, faz-se 
uma análise da ideia de segurança jurídica no campo, destacando como 
é a partir dela que os representantes da rede do agronegócio constroem 
cenários que opõem o agronegócio e os povos e comunidades indígenas 
e quilombolas.
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O AGRONEGÓCIO E AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DO AVANÇO  

CAPITALISTA NO CAMPO 

Inaugura-se nos anos 1990 e ganha força na década de 2000 uma nova 
forma de expansão capitalista no Brasil, com orientações neoextrati-
vistas, correspondentes, segundo Milanez e Santos (2013), a um modelo 
ancorado na identificação entre crescimento e desenvolvimento e na 
apropriação de recursos naturais em larga escala para serem comercia-
lizados internacionalmente com pouco ou nenhum processamento. Tal 
processo é usualmente chamado de reprimarização da economia, pois 

[...] observa-se um movimento de insulamento de setores 
econômicos e redes ou cadeias de produção de alta competi-
tividade — intensivos em recursos naturais — e o “desapare-
cimento” de outros, o que se traduz em simplificação, tendo 
como eixo dinâmico os segmentos de commodities primárias. 
(MILANEZ e SANTOS, 2013, p. 16)

Commodities são produtos primários diversos (agrícolas, gás, petróleo, 
metais, minerais) de fabricação, disponibilidade e demanda mundiais, 
cujas dinâmicas de exploração e cujos preços são definidos de acordo 
com os interesses internacionais e não requerem muito processamento. 
O Brasil se destaca na produção de commodities agrícolas, impulsionada 
pelo aumento dos preços internacionais desses produtos, sobretudo em 
função da demanda chinesa, aliada às políticas de governo que viabili-
zaram o aumento da produção e da competividade do setor. 

Em 2020, dados do Ministério da Economia (ME) mostram que dentre 
os dez principais produtos exportados pelo Brasil cinco são commodities 
agrícolas: soja (1º); açúcares e melaços (4º); carne bovina fresca, refrigerada 
ou congelada (5º); farelos de soja e outros alimentos para animais (exclu-
ídos cereais não moídos) (6º); milho não moído, exceto milho doce (9º) 
(ME, 2020). O país tem a segunda maior produção de soja e carne bovina 
do mundo, sendo a nação que mais exporta tais produtos; em relação à 
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cana-de-açúcar, é o maior produtor e exportador; no caso do milho, tem 
a terceira maior produção e é o segundo país que mais exporta o produto.

Esse movimento representa a adesão do país ao que Svampa (2013) 
denomina “consenso das commodities”. O consenso advém da imposição 
internacional da ideia de que o estilo atual de desenvolvimento neoextrati-
vista é a única alternativa, baseada no antigo argumento de oportunidades 
econômicas e vantagens comparativas, alegando-se que são viáveis pela 
extração de recursos naturais. Como bem aponta Bruckmann (2012), essas 
ideias que se propagam no contexto da disputa global por recursos naturais 
são um elemento marcante na dinâmica do capitalismo contemporâneo. 

O papel do Estado é, portanto, primordial. Ao aderir ao consenso, 
ele tem como tarefa essencial a manutenção do padrão de assimetrias 
espaciais de trocas e da promoção dessa via de acumulação de capital. 
Partindo do pressuposto de que, como afirma Bruno (2010), vivemos 
um tempo de hegemonia do agronegócio, esse domínio se estrutura por 
meio das relações entre os poderes das classes dominantes de impor, no 
âmbito do Estado brasileiro, o projeto neoimperialista. Essas relações são 
sustentadas por distintas formas de combinação de força e consenso, que 
ordenam os sistemas econômicos, culturais, sociais e políticos. 

Não se pode negligenciar as estruturas de dominação político-eco-
nômicas — como o controle da máquina administrativa e burocrática e 
a dimensão patrimonial — e conformação de comunidades associativas, 
tais quais as entidades representativas de classe, pois são elas que histo-
ricamente estabilizam e moldam a vida social no Brasil. 

O papel do Estado como protagonista permanece central no contexto 
atual, de forma a permitir que se tenha como resultado uma estrutura 
produtiva semicomplexa, incompleta e conexa para a produção agroin-
dustrial e para a apropriação dos recursos naturais. O Estado atua como 
garantidor dos mecanismos de acumulação, especialmente ao propor-
cionar suporte financeiro e construir a infraestrutura para o escoamento 
da produção, bem como por meio de adaptações da legislação com vistas 
a estimular a apropriação dos recursos naturais (mudanças no Código 
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Florestal, na Lei da Biodiversidade e projetos legislativos que intentam 
redefinir as normas de reconhecimento dos territórios indígenas e quilom-
bolas, entre outras práticas).

Segundo Brenner et al. (2009), embora a ideologia do liberalismo parta 
de uma concepção idealizada do individualismo competitivo e do rechaço 
às distintas formas de solidariedade social e institucional, advogando um 
mercado livre de interferências estatais, o que há na prática é a intensificação 
de formas coercitivas e disciplinares de intervenção estatal cujo objetivo é 
impor distintas versões de supremacia do mercado e, a partir daí, manejar 
as consequências e contradições de tais iniciativas de comoditização.

No Brasil, a promoção do agronegócio como via para a reestruturação 
neoliberal — chamada por seus defensores de “crescimento econômico 
brasileiro” — só se fez possível pela aliança entre sujeitos e instituições 
representativos dos interesses globais (disciplina de mercado financeiro 
e comoditização da vida social) com velhos atores e estruturas histori-
camente dominantes em nosso país. Nesse contexto, a atuação política 
da bancada ruralista tem papel fundamental. 

Assim sendo, ancorado nessas crenças, alianças e num emaranhado de 
representações simbólicas (BORDIEU, 2000), o agronegócio foi alçado à 
condição de meio necessário para o desenvolvimento brasileiro. A palavra 
agronegócio foi traduzida do termo inglês “agribusiness” — junção dos 
termos agricultura e negócio —, definido na década de 1950 pelos esta-
dunidenses John Davis e Ray Goldberg, na tentativa de demonstrar o 
que compreendiam como uma nova realidade da agricultura, interli-
gada a uma complexa cadeia formada por agentes diversos, não só nos 
processos produtivos, mas também nos industriais e comerciais. Para os 
representantes do setor, a opção de adotar o termo no Brasil era neces-
sária, na medida em que as noções de setor primário ou de agricultura 
não faziam mais sentido diante do fato de que, como argumenta Araújo 
(2007, p. 12), o contexto não era mais “somente rural, ou somente agrí-
cola, ou somente primário”, mas expresso por um complexo de bens, 
serviços e infraestrutura que vai da produção ao consumidor. 
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Por meio da demonstração de eventos específicos e estatísticas, tais 
como o aumento das exportações e das importações; o saldo comercial 
positivo do setor compensando o déficit dos outros setores; os discursos 
da vocação agrícola do Brasil (especialmente devido às grandes extensões 
territoriais, ao clima e aos solos), da alta tecnologia e das inovações apli-
cadas, do empreendedorismo e da eficiência dos produtores (a capaci-
dade de articular tecnologia e sustentabilidade), os porta-vozes da rede do 
agronegócio3 constroem uma imagem do setor como moderno, eficiente 
e competitivo, logo sinônimo de progresso e de crescimento brasileiro. 

Seguem exemplos de tais assertivas: “O agronegócio tem uma expres-
siva participação na economia do país. É um campo cheio de oportuni-
dades de investimento e desenvolvimento” (SENAR, 2015). “Algumas 
fontes consideram o Brasil como um dos únicos países do mundo com 
quantidade de terras agricultáveis capaz de enfrentar o grande desafio 
(alimentar a população mundial) dos próximos anos” (SENAR, 2015). 
“O agronegócio brasileiro tem sido a roda motriz da economia. Em 2018, 
por exemplo, representou 21% de todo o PIB (Produto Interno Bruto) 
do país” (Ibid., 2019).

Os números comprovam, até mesmo a quem imagina que o 
leite saia da torneira do supermercado, que o agronegócio é 
hoje o grande fiel da balança comercial brasileira. De 2002 até 
o presente momento, ressalvados os anos de 2005 e 2006, o 
país não conseguiria manter o superávit sem a produção no 
campo. (CAIADO, 2015)

3 O que chamamos de rede do agronegócio se constitui por uma teia não homogênea de atores 
— instituições e pessoas — cujas ações têm como objetivo impulsionar o setor e suas ativi-
dades correlatas: são entidades representativas do setor; institutos de formação profissional, 
pesquisa e geração de informação; professores e pesquisadores; empresas de consultoria finan-
ceira, jurídica e de comunicação; bancos; empresas de produção e beneficiamento de alimentos, 
insumos, sementes e tecnologias afins; representantes da sociedade civil (em entidades, conse-
lhos e espaços de gestão) e representantes da sociedade política (parlamentares que compõem 
a bancada ruralista, gestores e técnicos de órgãos públicos). 
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Embora seus representantes se empenhem na construção de uma 
imagem triunfal e vitoriosa do agronegócio, uma série de fatos e processos 
dá foco às contradições e aos antagonismos inerentes ao processo de 
construção de sua hegemonia (BRUNO, 2010): crescente especialização 
(maior divisão do trabalho, numa vinculação estreita com o mercado 
das commodities); concentração de riquezas (alteração do uso do terri-
tório e tendência à concentração de atividades dominadas pela grande 
escala e pelo grande capital); e centralização de capitais (controle de 
mercado, oligopolização e dependência externa, principalmente do 
setor financeiro). 

Sob o patrocínio de políticas de Estado, “agronegócio na acepção brasi-
leira do termo é uma associação do grande capital agroindustrial com a 
grande propriedade fundiária” (DELGADO, 2010, p. 93). Um ponto de 
destaque nesse contexto é a mudança da ordem agrário-burguesa, que se fez 
pela unificação do poder dos proprietários de terra com o poder do capital 
financeiro. Nesse contexto, o setor financeiro globalizado tomou progres-
sivamente um lugar de primordialidade, passando a influenciar de forma 
determinante os processos de acumulação de capital, as trajetórias tecno-
lógicas e as relações da economia com a natureza (BRUCKMANN, 2012).

Se acentua, portanto, a integração de capitais — agrários, industriais, 
comerciais e bancários — conjugada ao apoio financeiro dessas corpo-
rações no campo da política governamental. É, portanto, uma maneira 
particular de articulação da agricultura com o capital financeiro, posto que

a integração de capitais dominando determinados ramos da 
produção rural e, principalmente, a morfologia das instituições 
do capital financeiro na atividade rural [conglomerados], são 
efetivamente o que surge de novo ou se transforma na agricul-
tura brasileira. (DELGADO, 2012, p. 41)

A subordinação e o controle dos ciclos econômicos se aprofundam com 
o agronegócio, especialmente pela formação de oligopólios de empresas 
transnacionais de insumos agropecuários. Cinco grandes conglomerados 
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operam hoje no mercado, todos com atuação no Brasil: a alemã Bayer, 
que comprou a Monsanto; a suíça Syngenta, comprada pelo grupo chinês 
ChemChina; a também alemã Basf; e as americanas Dow e DuPont, que 
se fundiram em 2017, realizando nova cisão em 2019. 

A organização oligopolista dos mercados ocorre por meio do cres-
cente domínio financeiro e estatal e das operações privadas do mercado 
financeiro; da priorização dos grandes empresários rurais ligados à indús-
tria e ao comércio exterior; da centralização do capital na agricultura e 
na função do Estado de aglutinar e financiar os empreendimentos do 
grande capital na economia (cumprindo funções de capital financeiro); 
da conglomeração empresarial e da imobilização do capital fixo.

Outras faces associadas ao agronegócio, porém não anunciadas, são 
o aumento de desmatamentos, relações análogas à escravidão, conflitos, 
violência e concentração fundiária. De acordo com dados do portal Imazon, 
os desmatamentos na Amazônia Legal vêm crescendo desde o ano de 2012 
e alcançaram seu maior patamar em 2020, quando aumentou cerca de 30%, 
o que representa 8.058 quilômetros quadrados; 40% desse total se refere 
ao estado do Pará, seguido do Amazonas (17%), de Mato Grosso (13%) 
e Rondônia (13%). Quanto às situações de trabalhadores em condições 
análogas à escravidão, segundo dados do Observatório da Erradicação 
do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, 73% das vítimas resgatadas 
são trabalhadores agropecuários, e cerca de 80% dos patrões são donos 
de fazendas e madeireiros. Os dados da Comissão Pastoral da Terra — 
CPT (2020) demonstram que os conflitos por terra alcançaram em 2019 
o maior patamar desde 2010, totalizando 1.254 ocorrências. 

O relatório da CPT (2020) revela ainda que a violência no campo 
atingiu cerca de 860.000 pessoas, culminando no assassinado de 32 indi-
víduos (entre eles nove indígenas), em 201 ameaças de morte (voltadas 
a 39 indígenas e 14 quilombolas) e 106 pessoas torturadas ou agredidas. 
“A Amazônia brasileira é o bioma com maior concentração do número de 
assassinatos em 2019, com 27 vítimas, o que corresponde a 84% de todos 
os homicídios” (CPT, 2020, p. 173). Os dados do Censo Agropecuário de 
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2017 apontam o aprofundamento da já gritante concentração de terras 
no Brasil. O Índice de Gini, que mede a desigualdade do tamanho das 
propriedades, alcançou seu maior grau desde 1985, chegando a 0,867, 
numa escala em que, quanto mais próximo o número estiver de 1, maior 
a desigualdade. Aproximadamente 1% dos estabelecimentos com área 
maior que mil hectares representam aproximadamente 48% do total de 
área dos estabelecimentos (IBGE, 2019).

Sob a promessa de progresso para todos, o agronegócio se impôs ao 
conjunto da sociedade e, no que diz respeito aos pequenos produtores fami-
liares, aos trabalhadores rurais e aos povos e comunidades tradicionais, 
representou o aumento das assimetrias nas relações sociais — marcadas 
pela dominação econômica, social e política das grandes propriedades, 
pelo exercício de formas tuteladas do campesinato, pelo beneficiamento 
prioritário dos grandes proprietários nas políticas públicas, pela expulsão 
de posseiros e povos e comunidades tradicionais de suas terras e pela 
inviabilização das condições mínimas de reprodução daqueles que não 
se incorporaram aos ditames do mercado (WANDERLEY, 2009, trata 
especificamente da situação do campesinato). 

A concentração da propriedade da terra define o funcionamento do 
mercado e da sociedade como um todo nesse novo contexto — na verdade, 
assim vem sendo desde o Brasil colonial. Em um contexto global no qual 
a relação entre recursos naturais e desenvolvimento técnico-científico 
assume uma articulação cada vez mais profunda, aqueles que mantêm 
o poder da gestão e da administração dos recursos naturais se colocam 
como manipuladores dessas estruturas, entendidas como estruturas de 
poder, politizando, assim, a natureza em função de seus objetivos, hoje 
formulados por uma racionalidade econômica embasada na ideologia 
produtivista e monopolista do progresso (BRUCKMANN, 2012).
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TERRA PARA A PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO VERSUS TERRAS 

INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

Uma dinâmica central do agronegócio se refere à exigência contínua de 
incorporação de grandes extensões de terras. A grande disponibilidade 
de terras para a produção de commodities agrícolas se tornou uma asser-
tiva fundamental do discurso legitimador do agronegócio, especialmente 
em relação ao avanço para a Amazônia, onde se argumenta que há muitas 
áreas “sobrando” para aumentar a produção. 

Contudo, como revela o Mapa 1, nessas áreas há uma quantidade 
significativa de territórios indígenas e quilombolas. Dados da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) revelam que a maior parte das terras indígenas 
e quilombolas se localiza nesses eixos de avanço do agronegócio, com 
destaque para a Amazônia, onde se encontra mais de 98% da área de TIs 
e cerca de 70% das quilombolas. Quanto às terras indígenas, os estados 
com as maiores porcentagens de áreas são, respectivamente, Roraima, 
Amazonas, Pará e Rondônia; no que diz respeito às terras quilombolas, 
os estados com mais comunidades tituladas são Pará e Maranhão (56 e 23 
respectivamente), mas a comunidade do Tambor, no município de Novo 
Airão (Amazonas) é a maior delas, com 719.880,6773 hectares. 

Os territórios indígenas e quilombolas se encontram recorrentemente 
em regiões consideradas estratégicas para o incremento da produção de 
commodities e, assim, para o crescimento econômico brasileiro — por isso 
são propagandeadas na retórica como terras “sobrando” ou disponíveis. No 
entanto, são reconhecidos na forma da lei e têm seus limites demarcados 
e mapeados com base na noção de “terras tradicionalmente ocupadas”, 
que faz referência a espaços de vida coletiva, usos, costumes e tradições.

Nessa situação, a terra é estratégica para a evolução da agenda neoex-
trativista, vinculando-se a interesses dos representantes do agronegócio 
e da propriedade privada e individual. Simultaneamente, configura-se 
como um fundamento do direito de povos indígenas e quilombolas à 
existência e à manutenção de seus modos de ser e viver. 
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MAPA 1  |  CONJUNTO DE TERRITÓRIOS RECONHECIDOS COMO INDÍGENAS 
E QUILOMBOLAS 

fonte: Elaborado por Carolina de Freitas Pereira e Antônio Sales, com base em dados  
do Incra (2018).
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As projeções do agronegócio, realizadas pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento para o período de 2012/2013 a 2022/2023 apontam 
um acréscimo de 8,6 milhões de hectares de área de produção total entre 
esses anos, passando-se de 67 milhões para 75,5 milhões de hectares 
(BRASIL, 2013). As expectativas para a safra de grãos 2018/19 e 2028/29 são 
de aumento de 15,3% da área, que passaria de 62,8 milhões para 72,4 milhões 
de hectares. Soja e milho já são os principais grãos produzidos. A área de 
soja tem projeção de maior expansão, podendo chegar a 45,3 milhões de 
hectares em 2028/2029, o que representa um acréscimo de 9,5 milhões de 
hectares (BRASIL, 2018). Quanto aos cultivos de arroz e feijão, alimentos 
da base alimentar brasileira, espera-se que haja redução das áreas. 

A soja deve expandir-se por meio de uma combinação de 
expansão de fronteira em regiões onde ainda há terras dispo-
níveis, ocupação de terras de pastagens e pela substituição de 
lavouras onde não há terras disponíveis para serem incorpo-
radas. Mas a tendência no Brasil é que a expansão ocorra prin-
cipalmente sobre terras de pastagens naturais. (CONAB, 2014, 
apud BRASIL, 2018, p. 40)

Ao tratar do ciclo de ocupação das commodities na Amazônia, Costa 
(2011) demonstra que, no geral, o início se dá pela expropriação ilegal para 
extração vegetal que, após a exaustão das florestas, cede lugar à pecuária 
de corte, ao cultivo de milho, arroz e, depois, de soja, com a qual chega 
uma gama de projetos de infraestrutura, tais como portos, estradas e 
hidrovias. De acordo com Museu Paraense Emílio Goeldi (2004), cortar 
florestas primárias é antieconômico para os sojicultores, sendo mais 
interessante comprar terras já desmatadas. Em linhas gerais, a concen-
tração e a distribuição espacial do agronegócio no presente momento se 
dão da seguinte forma: 

— A pecuária tem uma forma de expansão contínua desde a década 
de 1970, concentrando-se atualmente na região Centro-Oeste (Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás). Contudo, se espraia de 
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forma mais substancial na região Norte, deslocando-se para outras áreas 
de mata primária ou ocupadas por pequenos produtores e populações 
tradicionais, sobretudo no Pará e em Rondônia, onde adentra a partir das 
fronteiras com o estado de Mato Grosso, que já apresenta saturamento 
devido à concentração de áreas de produção de soja, milho e criação de 
gado. O caráter extensivo da pecuária no sudoeste do Pará reporta aos 
vultosos números do desmatamento na região. 

- O caminho do gado é seguido pelo dos grãos, como a soja e o milho. A 
soja tem em Mato Grosso seu centro de produção e a partir dos anos 2000 
se expandiu especialmente para Rondônia, Tocantins, Pará e Maranhão. 
As projeções de variação da área plantada de soja (mil/hectares) para o 
período de 2018/19 a 2028/29 confirmam essa tendência, ao apontarem os 
maiores índices de crescimento de área plantada nos estados de Rondônia 
(55,7%), Pará (54,2%), Tocantins (41,5%) e Maranhão (39,7%).

Torres (2017) afirma que o crescimento da pecuária no Norte do país 
depende da existência de áreas primeiramente desmatadas e posterior-
mente griladas, ganhando assim a condição de “vendáveis”. Além disso, o 
autor demonstra outros elos para a leitura da microdinâmica da expansão 
do agronegócio no Centro-Oeste e no Norte, ao afirmar que os compra-
dores de terras desmatadas e griladas no Pará são, em sua grande maioria, 
pecuaristas já instalados pelos mesmos mecanismos em outros estados, 
principalmente no norte de Mato Grosso. 

Há, portanto, dois eixos nas dinâmicas de expansão das produções de 
grãos no Centro-Oeste e no Norte, sendo a soja a grande protagonista: o 
primeiro se volta para áreas já desmatadas e posteriormente exploradas 
por madeireiros e pecuaristas — ativas, abandonadas ou em capoeiras —, 
como no caso do município paraense de Paragominas, com a maior área 
de produção de soja do país; o segundo eixo se dá pela conversão direta, 
de forma ilegal, de áreas de floresta. 

Não por acaso, o número de ocorrências de conflitos pela posse de 
terras envolvendo indígenas e quilombolas bateu recorde em 2019. 
“Do total de 144.742 famílias, 49.750 são indígenas (34,4%), o que faz da 
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categoria a mais envolvida na luta pela terra”, enquanto entre os quilom-
bolas há “13.687 famílias (9,5%)” (CPT, 2020, p. 104) envolvidas nesse 
tipo de embate. Outro fato importante: foram registradas, somente em 
2020, 67 TIs invadidas no Brasil para a exploração predatória e ilegal; 
mais de 80% desses casos ocorreram na Amazônia Legal (CPT, 2020). 
Porto-Gonçalves et al. (2016) chamam atenção para a inversão na relação 
de ocorrências de conflitos observada em períodos anteriores — até o 
ano de 2007 os sem-terra e os assentados eram a parte mais representa-
tiva dos sujeitos envolvidos em conflitos; hoje, são os povos e comuni-
dades tradicionais. 

A escalada da violência contra os povos tradicionais no campo acom-
panha e se nutre das falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), 
que cumpriu à risca a promessa eleitoral de não “demarcar nem mais um 
centímetro de terra indígena” e potencializou o discurso sobre a neces-
sidade de transformar o índio em “ser humano como nós”, o que para ele 
significa “ter o direito de ‘empreender’ e de ‘evoluir’, [...] poder vender e 
arrendar a sua terra” (CPT, 2020, p. 109). 

Isso revela que, no âmbito das contradições específicas à expansão do 
agronegócio, a questão do controle e da apropriação da terra toma nova 
centralidade. Como bem aponta Porto-Gonçalves (2006), a disponibili-
dade de terras constitui um fator decisivo da expansão da produção. Não 
em função da estrutura territorial de um país, mas sobretudo da estru-
tura das relações de poder, traduzida na equação “mais terras, menos 
gastos”, o que permitiria a liberação de capital para investimento em 
novas tecnologias. 

Como acertadamente pontua Rosa (2016, p. 184), é “um tipo especí-
fico de processo de desenvolvimento, que uma vez aplicado em situações 
regionais engendra processos de territorialização que impactam direta-
mente sobre o cotidiano das populações locais”. Para Heredia, Palmeira 
e Leite (2010), esse ponto evidencia como o agronegócio extrapola o 
crescimento agrícola e produtivo, como comumente se diz. A intensi-
ficação do avanço sobre a Amazônia por meio da expansão da fronteira 
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agropecuária implica o alastramento de novas propostas de ocupação do 
território, especialmente vindas de grandes projetos e de propriedades 
privadas voltadas à produção de commodities. 

Uma vez que a ampliação da apropriação privada de terras e dos 
recursos naturais se coloca como necessidade cada vez mais imponente 
para a classe latifundiária, o reconhecimento dos territórios indígenas e 
quilombolas se coloca como um obstáculo: os agentes do capital deparam 
com novos sujeitos, cuja forma de apropriação da terra se legitima na lei 
de reconhecimento, não mais somente em relações precárias do ponto 
de vista jurídico-administrativo, como a posse e o aforamento. Por isso, 
impõem restrições legais e resistências à lógica de apropriação merca-
dológica da terra.

Há uma oposição não só entre dois modelos jurídico-legais — a proprie-
dade privada e individual da terra versus terras tradicionalmente ocupadas 
—, mas uma sobreposição entre diferentes padrões de demarcação de 
divisões territoriais e, consequentemente, de territórios. De um lado 
estão os territórios indígenas e quilombolas, que representam inovações 
no campo jurídico-administrativo e no imaginário. As terras indígenas e 
quilombolas equivalem a novas formas de circunscrição espacial — nas 
quais o sujeito de direito não é mais “o” proprietário, individualizado, e 
sim um grupo cujos vínculos com o território se estabelecem por prin-
cípios de identidade, etnicidade e tradicionalidade. 

As terras dos remanescentes das comunidades de quilombos são 
propriedades privadas coletivas e pro indiviso (de fato e de direito em 
estado de indivisão), por isso, o título é concedido em nome da associação 
dos moradores da comunidade com registro em cartório e sem ônus 
financeiro à comunidade. A categoria legal de terra indígena não cons-
titui uma espécie de propriedade privada coletiva, pois se encontra sob a 
propriedade da União, mas de posse dos indígenas porque tida como de 
natureza originária e coletiva. Por se tratar de um bem da União, a terra 
indígena é inalienável e indisponível (usufruto exclusivo dos indígenas), 
e os direitos sobre ela são imprescritíveis.
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Legitimam-se, portanto, novos modelos de propriedade e usufruto 
que levam em consideração o fato de que tais povos existem enquanto 
tais devido a um modo de uso e a uma ocupação comuns. Não há um único 
modelo de apropriação e manejo coletivo, mas diversas formas coletivas 
sendo incorporadas a essas categorias. Dá-se, portanto, o reconhecimento 
do usufruto coletivo dos povos e das comunidades e se excluem outros 
membros que a ela não pertencem. 

De outro lado, a terra como propriedade privada e individual, colo-
cada como um recurso econômico que precisa estar permanentemente 
disponível, da forma mais irrestrita possível, para o uso mercadológico 
da atividade do agronegócio, justificado como sinônimo de desenvolvi-
mento, geração de emprego e alimento para o país. Dá-se no âmbito dessa 
ideia de propriedade o entendimento de soberania absoluta do proprie-
tário sobre um espaço que é considerado, como diria Harvey (1980), uma 
“coisa em si mesma” cuja existência independe da matéria e dos homens. 

Para que se faça valer a disponibilização de terras para o mercado, 
vários mecanismos são manejados, por vezes de formas conjugadas: 
formulam-se políticas públicas para a abertura de área, constroem-se 
estradas, portos são instalados, investe-se na pesquisa, na formação de 
mercado e no preço das commodities em alta no mercado mundial, legisla-
ções e normas são revistas, e a violência irrompe. Os signatários do agro-
negócio voltam-se à produção de um conjunto de relações sociais que 
favoreça e torne possível a consolidação desse projeto, especialmente 
na Amazônia, com processos que diferem em muito das demais culturas 
agrícolas e da vida tradicionalmente praticadas no país às quais se opõem. 



50

A DEMARCAÇÃO DOS TERRITÓRIOS DAS COMUNIDADES  

QUILOMBOLAS E DAS TERRAS INDÍGENAS REPRESENTADA COMO FORMA 

DE “EXPROPRIAÇÃO DE TERRAS AGRÍCOLAS”

O lema “Onde tem justiça, tem espaço para todos”, destacado na Figura 
1, foi slogan da manifestação realizada em junho de 2013 por iniciativa da 
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). 
Na imagem é possível ver ainda a frase “É hora de descruzar os braços 
pela produtividade e subsistência sem conflitos” que, não por coinci-
dência, está posicionada no lado da imagem onde há um homem não 
índio e uma monocultura de soja (ao que parece), cuja profundidade de 
campo nos leva a crer que o latifúndio ultrapassa o ponto até onde a vista 
alcança. Do outro lado, vê-se a imagem de um índio, uma área de chão 
batido (em oposição à área plantada), uma oca e um pedaço de mata ao 
fundo. À primeira vista, a imagem parece dizer que, lado a lado, ambos 
providos da condição humana, precisam conviver em harmonia, respei-
tando-se mutuamente e cumprindo as leis dos homens.

figura 1  |  Imagem de campanha da Famasul sobre segurança jurídica
fonte: Famasul (2013)

Com base no discurso da segurança jurídica e da necessidade do fim 
dos conflitos no campo, os manifestantes — produtores e lideranças rurais 
de Paraná, Maranhão, Rio Grande do Sul e São Paulo — afirmavam agir 
“em defesa da paz no campo e contra as invasões das propriedades rurais 
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praticadas por grupos indígenas” (FARSUL, 2013). Na Figura 2 é possível 
ler numa faixa os dizeres “Terra para quem trabalha e produz. Deixe-nos 
alimentar o Brasil”. Fica clara, assim — com a imagem da campanha, com 
a faixa e com as justificativas apresentadas) a construção da “questão indí-
gena”. Nela, o homem branco, cujo nobre objetivo seria o de alimentar 
o país, é atrapalhado pelo homem índio que invade e impede que a terra 
seja trabalhada, produza e alimente a população brasileira.

figura 2  |  Liderança ruralista discursa durante manifestação por segurança jurídica 
no Mato Grosso do Sul. fonte: Famasul (2013).

Esses argumentos e interpretações se inserem em um contexto mais 
amplo do problema que entidades representativas do agronegócio e produ-
tores rurais identificam nas “questões” indígena e quilombola. Para esses 
sujeitos, o imbróglio se estabelece pois as demarcações das terras indígenas 
e quilombolas se colocam como “obstáculos institucionais” ao crescimento 
e ao desenvolvimento da produção no campo, já que implicam em expro-
priação do direito de propriedade do “homem do campo”. 
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Em termos dos princípios colocados como determinantes ao desen-
volvimento do agronegócio no Brasil, ambos, indígenas e quilombolas, 
são abordados como problemas prioritários à consolidação do que, na 
fala do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo (Faesp), Fábio Meirelles, é a “necessária e tão almejada segu-
rança jurídica no campo”.4 

Em carta da Frente Parlamentar da Agropecuária entregue a Michel 
Temer em julho de 2016, quando o político assume a presidência da 
República, o tema se expressa como relevante:

Outro tema de importante relevância é a Regularização 
Fundiária, o qual evoca a Questão Indígena, a Questão Quilombola 
e os problemas relacionados aos assentamentos com finalidade 
de reforma agrária. Defendemos a necessidade de reformas 
em relação aos procedimentos administrativos de identifi-
cação e demarcação de terras, bem como a adoção de polí-
ticas que resguardem o direito a [sic] propriedade e dificultem 
invasões, promovendo a segurança jurídica no meio rural. (FPA, 
2016, grifo nosso)

Segurança jurídica no meio rural é a expressão usada para representar 
um cenário que a frente compreende como de “paz no campo” e respeito 
aos pressupostos básicos da atividade rural, notadamente o direito de 
propriedade. Diante disso, na definição e na divulgação dos gargalos rela-
cionados ao tema da “Regularização Fundiária”, a “Questão Indígena” e 
a “Questão Quilombola” ganham centralidade.

No âmbito do direito constitucional brasileiro, a segurança jurídica 
representa direito e princípio fundamental, pois viabiliza,

4 Fala proferida no dia no dia 13 de agosto de 2015 durante lançamento do Grupo de Trabalho 
Rural (GTR) interdisciplinar. O grupo, formado por representantes da Faesp e da Associação 
de Registradores Imobiliários de São Paulo (Arisp), objetivava discutir e ampliar a segurança 
jurídica do agronegócio. 



53

[...] mediante a garantia de uma certa estabilidade das rela-
ções jurídicas e da própria ordem jurídica como tal, tanto a 
elaboração de projetos de vida, bem como a sua realização, 
[...] é perceptível o quanto a ideia de segurança jurídica encon-
tra-se umbilicalmente vinculada à própria noção de dignidade 
da pessoa humana. (SARLET, 2005, p. 8).

Em sentido amplo, refere-se, portanto, à confiança nas instituições 
sociais e estatais, incluindo o Direito, e a uma certa estabilidade das 
próprias posições jurídicas. A segurança jurídica implica respeito e eficácia 
dos direitos fundamentais, especialmente dos que tratam da dignidade 
humana (SARLET, 2005). Soares (2012) trata do tema da segurança 
pública, e muitas de suas reflexões podem ser incorporadas ao debate 
sobre segurança jurídica no campo. Como o tema abordado pelo autor, a 
segurança jurídica pode ser entendida como “uma relação entre o presente 
que se percebe e o futuro que se antecipa nas prospecções cotidianas”, 
sendo, portanto, uma expectativa, caracterizada pela qualidade positiva 
e estável, a segurança, em oposição ao medo e à instabilidade de expec-
tativas, a insegurança (SOARES, 2012, p. 294).

Em diálogo com as reflexões de Foucault (2008) sobre o que ele compre-
ende por “sociedade de segurança”, também fica claro que a questão vai 
muito além do jurídico, da eficácia universal e fundamental de direitos 
e do respeito à dignidade humana em termos genéricos. Marcada “pela 
des-territorialização do controle ‘sem rosto’ das ‘massas’ (HAESBAERT, 
2014, p. 143), essa sociedade tem na segurança seu mecanismo principal 
de poder, que funciona em conjunto com as velhas estruturas da lei e 
da disciplina. Nesse sistema, como aponta Haesbaert (2014), conter as 
massas representa conter a insegurança, já que o temor da insegurança 
envolve toda a sociedade — todos querem “mais segurança”, em sentido 
mais amplo, como respeito à garantia da vida.

O discurso da insegurança é concebido politicamente e difun-
dido socialmente por meio da propagação de seus efeitos e riscos. “A 
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preocupação constante com ‘(não) correr riscos’ (ou, dentro de um racio-
cínio de probabilidades, minorá-los) tornou-se uma das principais carac-
terísticas das nossas sociedades de in-segurança” (Ibid. p. 156). Assim, 
vivemos uma “economia da in-segurança” ou “economia da securitização” 
(pensando de forma mais estrita), na qual seus sujeitos fazem continua-
mente os cálculos das probabilidades dos riscos. Para conter tais riscos, 
o Estado e as classes hegemônicas realizam sua gestão de maneira inin-
terrupta. Haesbaert deixa claro que o que se considera risco “depende de 
como analisamos o perigo e de como consideramos um acontecimento” 
(2014, p. 156), portanto os riscos também são produzidos. Essa política e 
essa economia são retroalimentadas pela propagação de um imaginário 
do medo de correr riscos (a “utilidade econômica do medo”). 

A chamada economia fictícia do capitalismo contemporâneo 
vive da própria exploração da ideia de risco — e da criação de 
riscos, devemos destacar —, numa especulação permanente 
a partir de eventuais crises ou catástrofes, o que afeta direta-
mente a bolsa de valores e permite “jogar” financeiramente, 
em termos de lucro, com a probabilidade dos riscos e/ou da 
insegurança futuros. (Ibid., p. 158). 

São inúmeros os mecanismos de vinculação das demarcações de 
terras indígenas e quilombolas com riscos ao desenvolvimento, tratan-
do-os como geradores de inseguranças em relação ao futuro do país. 
Destacamos as estruturas e os argumentos produzidos em documentos 
e eventos das duas maiores entidades representativas do setor no Brasil: 
a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag).

A CNA criou a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários, que integra 
a Coordenação de Assuntos Estratégicos da Superintendência Técnica 
(SUT). Seu objetivo é “reduzir ameaças ao direito de propriedade e entraves 
à regularização fundiária dos imóveis rurais, que oneram o setor produ-
tivo, e corroborar com maior segurança jurídica aos empreendimentos 
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agropecuários”.5 Tal comissão é constituída por representantes das 
Federações de Agricultura e Pecuária dos estados e por entidades ligadas 
ao tema, atuando de forma a criar argumentos e propor soluções sobre 
os assuntos considerados centrais para a expansão do setor. Dentre os 
assuntos tidos como importantes destaco o direito de propriedade e à 
propriedade; a demarcação de terras indígenas e quilombolas e a regu-
larização fundiária das ocupações na Amazônia Legal (Programa Terra 
Legal) e na faixa de fronteira (ratificação de títulos de propriedade). 

Em agosto de 2014, durante reunião da comissão, o presidente da 
Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Paulo 
Ricardo de Souza Dias, alegou que 

a questão indígena é a mais grave no Brasil e existe uma nova polí-
tica indigenista. Essa política que esta aí, baseada na obtenção 
desenfreada de terra, contraria a Constituição e está fracassada, 
nossos índios estão passando por muita dificuldade. Nós preci-
samos dar cidadania a eles e, por outro lado, segurança jurí-
dica aos produtores para que possam continuar trabalhando. 
(grifo nosso)6

O a segurança jurídica, o direito à propriedade e a paz no campo se 
opõem à identificação e à demarcação de terras indígenas e quilombolas 
(tidas como “desenfreadas” ou vistas como “invasões”). A demarcação 
dos territórios das comunidades quilombolas e das terras indígenas é tida 
como um “argumento” para a “expropriação de terras agrícolas”, como 
exposto no documento “Agronegócio brasileiro 2015-2022: proposta de 
plano de ação aos presidenciáveis — setor privado” (GV AGRO, 2014) e 
no slogan da campanha da Famasul.

5 Os objetivos e atividades da comissão são descritos em: https://www.cnabrasil.org.br/areas-
-de-atuacao/assuntos-fundiarios. Acesso em: 19 fev. 2022.

6  Fala disponível em: http://www.questaoindigena.org/2014/08/cna-volta-atuar-na-questao- 
indigena.html#sthash.L0JWChV2.dpuf. Acesso em: 19 fev. 2022

https://www.cnabrasil.org.br/areas-de-atuacao/assuntos-fundiarios
https://www.cnabrasil.org.br/areas-de-atuacao/assuntos-fundiarios
http://www.questaoindigena.org/2014/08/cna-volta-atuar-na-questao- indigena.html#sthash.L0JWChV2.dpuf
http://www.questaoindigena.org/2014/08/cna-volta-atuar-na-questao- indigena.html#sthash.L0JWChV2.dpuf
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Em fevereiro de 2010 a CNA lançou o Programa Observatório das 
Inseguranças Jurídicas no Campo com a intenção de formar um banco de 
dados com informações sobre questões possessórias, ambientais, fundiá-
rias, trabalhistas e indígenas — ou seja, aquelas que causam insegurança. 
Tornava claras, mais uma vez, as pautas que integram o problema da segu-
rança jurídica no campo na visão dos latifundiários.

Os primeiros resultados apresentados referem-se ao “Mapeamento 
do impacto econômico das invasões no Mato Grosso”, onde, segundo 
dados da CNA (2010), 2 milhões de hectares se encontravam em litígio 
agrário,7 resultando em perdas em termos de arrecadação de tributos (R$ 
874 milhões/ano), geração de empregos (13,6 mil vagas) e faturamento 
bruto do PIB (R$ 4,6 bilhões). 

O boletim de dezembro de 2013 fala em irregularidades dos procedi-
mentos da Funai para a ampliação das TIs Buriti (Mato Grosso do Sul), 
Passo Grande de Forquilha (Rio Grande do Sul) e Pinhal (Santa Catarina), 
afirmando que as imagens de satélite Landsat-5, entre 1986 e 1998, das 
áreas onde se davam as propostas de ampliação representavam, na verdade, 
uma ocupação por vegetação natural, campo/pastagem, culturas tempo-
rárias/permanentes e água, não pelos próprios indígenas (CNA, 2013). 

Essas argumentações reforçavam e se apoiavam na Portaria nº 303/2012 
da Advocacia Geral da União (AGU), que, entre outras coisas, vedava 
a ampliação de terras indígenas já demarcadas e estabelecia o marco 
temporal da ocupação na data de promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88); ou seja, para fins de demarcação, só poderiam ser consi-
deradas as terras ocupadas de forma ininterrupta desde 5 de outubro de 
1988. A Portaria nº 303/2012 da AGU foi estabelecida com base no resul-
tado do julgamento da Ação popular 3388-RR (ajuizada pelo senador 
Augusto Affonso Botelho Neto — Partido dos Trabalhadores) proferido 
pelo Superior Tribunal Federal (STF) em 2009. Tal ação contestava a 

7 A natureza e os tipos de litígios não são especificados.
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Portaria nº 534/2005 do Ministério da Justiça, que demarcava a TI Raposa 
Serra do Sol com uma área de cerca de 1.800.000 hectares em Roraima e 
visava a suspender a remoção das pessoas não indígenas da área. A lega-
lidade da Portaria nº 534/2005 foi mantida no julgamento e a demar-
cação contínua reafirmada. No entanto, o STF impôs um conjunto de 19 
condicionantes ao usufruto indígena, que passaram a ser usualmente 
manejados por ruralistas como novos paradigmas para a demarcação 
de terras indígenas.

Toda uma mobilização ruralista se organizou em torno desse docu-
mento para que essas condicionantes se tornassem válidas para o conjunto 
dos litígios ligados à demarcação de terras indígenas. A CNA e a AGU 
capitanearam o processo de se fazer crer que as condicionantes do caso 
da TI Raposa Serra do Sol eram precedentes judiciais a serem usados por 
outros juízes em todos os casos a partir de então. Em outubro de 2013, 
entretanto, ao julgar os embargos de declaração do “Caso Raposa Serra 
do Sol”, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as condicionantes não 
são vinculantes e, por isso, não servem de referência para as demais terras 
indígenas do Brasil. Desde fevereiro de 2014, está em análise a “adequação” 
do conteúdo da Portaria nº 303/2012 da AGU aos termos do acordo profe-
rido pelo STF no julgamento dos embargos de declaração na Petição nº 
3.388 , o que sugere que o entendimento de que as condicionantes devem 
ser aplicadas permanece.

Já o boletim de dezembro de 2014 aponta que “grupos de pessoas 
se declaram indígenas e invadem propriedades em áreas incluídas pela 
Funai em processos demarcatórios”, gerando tensão no sul da Bahia. A 
identidade indígena é colocada sob suspeita, pois seria apenas uma das 
estratégias de invasão das propriedades privadas: no texto, lê-se sobre 
“um grupo que se autodenomina como índios Xacriabás na região oeste 
de Bahia” e “um grupo de índios pataxó [que] passou a invadir os imóveis 
incluídos na demarcação da Terra Indígena de Barra Velha” (CNA, 2014b). 
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Nos documentos “Agronegócio 2015-2022: proposta de plano de ação aos 
presidenciáveis”8 (GV AGRO, 2014), “O que esperamos do próximo presi-
dente 2015-2018”9 (CNA, 2014) e “O futuro é agro — 2018 a 2030” (CNA, 
2018), entidades do setor do agronegócio apresentam sua agenda aos candi-
datos à presidência da República nas eleições de 2014 e 2018. Em ambas as 
propostas há pautas específicas relacionadas ao “problema da segurança 
jurídica no campo”,10 que em termos gerais se refere às “questões” indígena 
e quilombola, à criação de unidades de conservação, à invasão de terras, à 
regularização fundiária na Amazônia, à faixa de fronteira e à aquisição de 
terras por estrangeiros. Os argumentos tocam basicamente em questões 
relacionadas à “atualização” de marcos legais e aos problemas relacionados 
à expropriação de terras agrícolas, sob o “argumento” de serem terras indí-
genas e de remanescentes de comunidades de quilombolas.

Uma parte importante das estratégias atuais para a conservação desses 
status diz respeito a uma ofensiva midiática e agressiva contra esses povos 
e suas territorialidades. Svampa (2017) cunha a noção de “consenso anti-
-indígena” para definir o momento atual de endurecimento de repressão, 
criminalização, indiferença e desrespeito aos direitos humanos, agrava-
mento de conflitos e forte campanha política midiática simplificadora e 
agressiva em relação aos povos indígenas Mapuche no contexto argentino. 

8 Elaborado pelo Centro de agronegócio da Fundação Getúlio Vargas — FGV (GV Agro) sob a 
coordenação do já citado Roberto Rodrigues com a colaboração da Associação Brasileira do 
Agronegócio (Abag) e a participação das outras 22 principais entidades do setor do agronegócio 
brasileiro (não especificadas no documento), texto apresenta aos candidatos à Presidência nas 
eleições de 2014 uma agenda prioritária para o setor (GV AGRO/FGV, 2014).

9 No referido documento, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil também se dirige aos 
candidatos à Presidência da República. Segundo a carta aberta aos presidenciáveis, “para oferecer 
um panorama detalhado das realizações e aspirações do setor rural, de modo a contribuir para a 
construção de uma agenda que favoreça o desenvolvimento nacional” (CNA, 2014, s/n). 

10 Além da segurança jurídica, as pautas trazidas no documento do GV Agro incluem desenvol-
vimento sustentável, competitividade, governança institucional e orientação a mercados. No 
arquivo da CNA, os tópicos estão ligados a política agrícola, competividade, relações de trabalho, 
meio ambiente, educação e assistência técnica.
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Esse consenso é formulado no âmbito do contexto mais amplo do 
“consenso das commodities”, como mecanismo para abertura das possi-
bilidades de exploração dessas áreas nos espaços onde as questões indí-
gena e quilombola se colocam como impositivas. A argumentação da 
autora demonstra como o “consenso anti-indígena” dissocia as reivindi-
cações dos Mapuche do discurso dos direitos humanos, associando-os à 
violência e criando bases de legitimidade junto à sociedade para o avanço 
do capital sobre os territórios em disputa. Outro ponto revelador é assi-
nalado pela autora: tal objetivo requer também a implementação de um 
novo marco regulatório, favorável aos investimentos financeiros. 

Tal noção se aplica também à reflexão que se faz aqui sobre o caso 
brasileiro. No país, o “consenso anti-indígena” se associam ao “anti-
quilombola”, ao “antirreforma agrária” e ao consenso “antiunidades de 
conservação ambiental”. Vejamos, a seguir, alguns pontos e argumentos 
cruciais das ofensivas anti-indígena e antiquilombola.

No tocante às declarações sobre a insegurança jurídica no campo, 
algumas frases dos documentos mencionados são representativas das 
alegações usadas para justificar as demandas e a atuação de seus locutores.

— “Quanto maior a insegurança em relação a propriedade, mais teme-
rário será o investimento no agronegócio” (CNA, 2014, p. 51);

— “Isto [a insegurança jurídica] inibe não apenas o desenvolvimento 
da atividade rural, mas o crescimento econômico do Brasil. Gera encargos 
e riscos que a concorrência internacional não enfrenta, produzindo 
extrema desvantagem competitiva” (CNA, 2014, p. 51);

— A pressão das “[...] invasões de propriedades rurais por índios, com 
o apoio de Organizações Não Governamentais (ONGs), desde 2011” pela 
“criação e ampliação das terras é outro fator de aumento de disputas” 
(CNA, 2014, p. 52);

— “O clima de insegurança tem provocado o aumento da violência no 
campo. Proprietários rurais, cujos títulos foram regularmente emitidos 
por estados ou pela União, são subitamente considerados invasores 
de suas próprias terras, em clara violação aos princípios da segurança 
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jurídica e da boa-fé, que regem a relação entre o Estado e seus adminis-
trados” (CNA, 2014, p. 53).

— “O desenvolvimento econômico e o nível dos investimentos produ-
tivos guardam estreita relação com o grau de segurança jurídica que um 
país oferece” (CNA, 2018, p. 36). 

Em síntese, os argumentos sugerem que as invasões de terra seriam 
promovidas por ONGs e apoiadas pela arbitrariedade da Funai. Esses 
fatores, somadas à suposta inconstitucionalidade dos critérios de autoi-
dentificação, seriam as causas dos conflitos no campo, provocando 
também o aumento de custos e o afastamento dos investidores. Logo 
atrapalham a atividade rural e o desenvolvimento econômico do país. 

No caso dos quilombolas, o direito reconhecido às comunidades rema-
nescentes de quilombos pelo Decreto nº 4.887/2003 é, segundo Barretto 
(2007), um atentado à Constituição e aos direitos de propriedade, posto 
que, de acordo com o autor, altera e contraria as normas constitucionais 
nos seguintes pontos:

a. O texto constitucional é claro ao dizer que se reconhece o direito de 
descendentes de escravizados específicos — comunidades formadas 
por escravizados fugidos que subsistiram após a promulgação da Lei 
Áurea nessas áreas e que nelas ficaram permanentemente até a data 
da promulgação da Constituição de 1988, posto que a expressão “suas 
terras” deixaria clara a natureza de posse permanente dos remanes-
centes. Ou seja, o autor parte de uma concepção limitada de quilombo, 
que cristaliza a existência destes ao passado escravista e à questão da 
fuga, o que justificaria a conversão da posse “centenária, qualificada 
e pacífica”. Assim, ignora os efeitos da escravidão na sociedade brasi-
leira. No que diz respeito aos negros, devido à inexistência histórica 
de mecanismos de regularização de posses, entre outros motivos, 
trata-se de uma sociedade marcada por diversas formas de expro-
priação de terras e meios de vida (como as relações com o entorno).
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b. O decreto cria a categoria de propriedade coletiva, contrariando a 
Constituição, o que “seria a volta da escravidão de modelo estatal, sem 
nenhum direito para comercializar a terra ou progredir”, já que “o 
direito de propriedade constitui um dos fundamentos da liberdade” 
(BARRETTO, 2007, p. 27, grifo nosso). O autor, ligado a instituições 
conservadoras, segue justificando seus argumentos afirmando que o 
decreto está “provocando divisão e conflito racial” por meio da palavra 
“quilombo”, manipulada na “intenção de romper a paz em nosso 
campo” (Ibid., p. 5, grifo nosso). O reconhecimento dos quilombos 
é chamado de um tipo de “reforma agrária paralela” relacionado “ao 
nascimento de um MST de negros” disposto a fazer com que o Brasil 
deixe “de ser mestiço para ser dividido por raças” (pp. 116-118). Ao 
longo do texto, a mestiçagem é enaltecida como “nossa principal 
virtude” (p. 15) e, para criticar o que compreende como uma ideo-
logização comunista da “indústria de quilombos”, em um trecho o 
autor chega a dizer que estamos diante de um “plano maquiavélico 
de quilombolização — melhor diríamos cubanização — do Brasil”  
(p. 119, grifo nosso).

As palavras em itálico são as enunciações justificativas comuns à 
reivindicação por segurança jurídica. Diferentemente das assertivas utili-
zadas para legitimar o agronegócio, a narrativa se constrói pelo uso de 
palavras que aludem ao medo, aos riscos, aos problemas, ao que inibe e 
leva à desvantagem para o setor e para o país. Ou seja, remontam à ideia 
de fragmentos do atraso que prejudicam a guinada do Brasil rumo ao 
desenvolvimento.

As criações de terras indígenas e quilombolas definidas como “despro-
porcionais”, “irregulares”, “farsas” e/ou “inconstitucionais” são apresen-
tadas como causas de litígio. Assim, são encaradas também como perda 
de produtividade, expropriação de propriedades e desemprego, portanto 
obstáculos ao crescimento do setor e, consequentemente, do país. 
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O Quadro 1 condensa as propostas dos documentos da CNA e da GV 
Agro no que diz respeito às questões indígenas e quilombolas.

QUADRO 1  |  PAUTA DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO AGRONEGÓCIO PARA 
A RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES INDÍGENA E QUILOMBOLA

PROPOSTAS JUSTIFICATIVAS

Conferir efetividade ao Parecer nº 001/2017/
AGU-GMF05/2017, que adota os conceitos e 
salvaguardas institucionais (condicionantes) 
aos processos demarcatórios de TIs, conforme 
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal 
Federal na Petição nº 3.388-4 RR, que julgou a 
demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol

Estabelecer parâmetros para  
o julgamento dos casos.

Transparência nos processos de demarcação 
de TIs, com a participação de outros órgãos 
governamentais, além da Funai, em procedimentos 
menos arbitrários de identificação e delimitação de 
terras indígenas.

Necessidade de levar em 
consideração as situações  
e os interesses concretos  
dos estados.

Respeito ao disposto no artigo 67 das Disposições 
Transitórias da Constituição Federal, de modo que 
a demanda por novas áreas para índios ocorra por 
meio da aquisição de terras  
dos proprietários pela União.

Foi estabelecido por tal 
artigo o prazo de cinco anos 
para a demarcação das 
terras indígenas a partir da 
promulgação da CF/88.

Adoção de medidas que coíbam as invasões de 
terras por índios e garantam o cumprimento de 
reintegração de posse de terras invadidas.

Respeito ao direito de 
propriedade privada.

Reestruturação da Funai, com a alteração 
de suas competências, a criação de órgãos 
colegiados, além da participação de outros entes 
públicos na deliberação sobre a realização de 
estudos e a demarcação de terras indígenas. 
O assessoramento deve ser feito por equipes 
técnicas multidisciplinares e isentas de ideologia.

Arbitrariedades e 
posicionamento ideológico  
da Funai.

Adequação de todas as normas e atos 
administrativos que regulamentam a titulação de 
terras de remanescentes de quilombos, segundo  
a Constituição Federal.

Inconstitucionalidades do 
Decreto nº 4.887/2003.
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QUADRO 1  |  PAUTA DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO AGRONEGÓCIO PARA 
A RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES INDÍGENA E QUILOMBOLA (cont.)

PROPOSTAS JUSTIFICATIVAS

Criação de mecanismos para evitar fraudes na 
titulação de terras remanescentes de quilombolas.

Brechas abertas pelo Decreto 
nº 4.887/2003, que permitem 
a titulação de posses não 
centenárias (respeito ao 
critério do marco temporal).

Garantia efetiva do contraditório e da ampla 
defesa aos proprietários rurais nos processos 
de identificação e titulação de terras de 
remanescentes de comunidades de quilombos.

Desconsideração dos direitos 
individuais e outras violações 
à CF/88.

Promover a inserção de indígenas no processo 
produtivo.

Superar os principais 
entraves na produção e na 
comercialização de produtos 
agrícolas de comunidades 
indígenas.

Aperfeiçoar o § 6º do artigo 2º da Lei nº 8.629/93 
(a “MP anti-invasão”), com objetivo de estender 
esse entendimento para os conflitos indígenas e 
quilombolas.

Impedir qualquer demarcação 
de terras no caso de imóvel 
rural de domínio público ou 
particular, seja objeto de 
esbulho possessório, seja de 
invasão motivada por conflito 
agrário ou fundiário de caráter 
coletivo.

Aprovar a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 215/2000 e do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) nº 227/2012. A PEC nº 
215/2000 dá competência ao Congresso para 
aprovar demarcações de terras indígenas; o 
PLP 227/2012 autoriza a União a indenizar os 
proprietários rurais cujas terras forem reconhecidas 
como terras indígenas.

Devido lacuna e imprecisão 
da legislação, cabe ao Poder 
Legislativo, como legítimo 
representante do povo, o 
poder decisório nesses casos 

fonte: Produzido pela autora com base em GV Agro (2014) e CNA (2014; 2018)
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Segundo a interpretação dos representantes do agronegócio,

A perpetuação de questões fundiárias de natureza transitória 
provoca grave insegurança jurídica. Vale ressaltar que o texto 
original da Constituição de 1988 definiu, como transitória, a 
demarcação de terras indígenas. Foi imperativo ao determinar 
o prazo de cinco anos, contados da sua promulgação, para 
que a União concluísse os processos demarcatórios. Dessa 
forma, faz-se urgente e definitivo cessar as ações demarcató-
rias, devendo o governo adotar mecanismos de aquisição de 
terras em atendimento a eventual demanda de novas áreas 
para as comunidades indígenas. [...] Embora a Constituição 
reconheça os direitos dos índios sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam (art. 231), o que vem ocorrendo é a cons-
tante ameaça de expropriação de áreas legalmente ocupadas 
por entes privados que não atendem a essas características. 
São áreas que, na verdade, não poderiam ser reivindicadas 
e expropriadas pelo governo para serem transformadas em 
terras indígenas. (CNA, 2014, p. 51-52)

No documento da CNA (Ibid., p. 53), o tópico sobre a segurança jurí-
dica fecha com as seguintes frases: “Não se resolve um problema fundiário 
criando outro, em que os protagonistas, proprietários rurais e indígenas, 
aparecem ambos como vítimas. É preciso um novo modelo de identifi-
cação e demarcação de terras indígenas”. Embora ambos sejam vítimas, 
nesse caso, propõe-se somente que o modelo de identificação de terras 
indígenas seja modificado para se chegar a desejada segurança jurídica.

A SEGURANÇA JURÍDICA E AS EXPECTATIVAS DA REDE DO AGRONEGÓCIO 

PARA O CAMPO: MANUTENÇÃO DO STATUS DA PROPRIEDADE PRIVADA  

E INCREMENTO DO MONOPÓLIO DA TERRA

As séries estatísticas e discursivas (técnicas de poder e controle) produ-
zidas pela rede do agronegócio se voltam à gestão do que consideram um 
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cenário de insegurança no campo. São formas de produção de saber cujos 
resultados legitimam as ações de poder. Por isso, para Soares (2012), a 
(in)segurança pode ser tida também como uma mediação entre presente 
e futuro a partir da qual, por meio de mediadores simbólicos e micropo-
líticos, são repactuadas as relações sociais identificadas como significa-
tivas (como no caso da relação entre sociedade e terra). Esse processo 
inclui a utilização de categorias estratégicas como risco e credibilidade, 
além da noção de decadência e de um encontro redentor com o estado 
harmônico de origem, desestabilizado por uma situação de insegurança. 
Envolve intencionalidade e compromisso prático: reduzir a quantidade 
de práticas violentas, o medo, a sensação de insegurança e instabilidade de 
expectativas, no caso da segurança pública, e reduzir os conflitos e as “inva-
sões” às propriedades privadas, no caso da segurança jurídica no campo.

“As expectativas são, portanto, muito mais do que prospecções, racio-
nalmente calculadas. São imagens e sentimentos, valores e impulsos 
concentrados, que se traduzem em ações ou em reações antecipadas” 
(SOARES, 2012, pp. 296-297). Ainda com base nas reflexões de Soares 
(2012), apontamos que tais expectativas são construídas na dialética do 
que se apresenta enquanto segurança e insegurança, sendo que nenhuma 
delas é um retrato exato, fiel e objetivo da realidade — são subjetivas, 
afetivas, simbólicas e culturais, portanto alimentadas pela disseminação 
de um cenário de medo e instabilidade de expectativas, em oposição a um 
contexto de estabilidade e segurança. 

 As expectativas são soluções e problemas que, quando submetidos à 
colonização jurídico-política, se convertem em objeto de políticas públicas 
específicas, construindo assim o futuro. A lei e a ordem são apanágios da 
segurança jurídica, hoje formuladas por processos não democráticos e 
desiguais cujo vocabulário repressor defende que é preciso suprimir as 
situações que levam à insegurança desenhada (SOARES, 2012).

A segurança procura, portanto, “[...] criar um ambiente em função de 
acontecimentos ou de séries de acontecimentos ou de elementos possí-
veis, séries que vai ser preciso regularizar num contexto multivalente e 
transformável” (FOUCAULT, 2008, p. 27).
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A segurança transformou-se num empreendimento orientado 
para o futuro [...] e funciona por meio da vigilância, tentando 
monitorar o que vai acontecer pelo emprego de técnicas digi-
tais e raciocínio estatístico. [...] Processos de estereotipia e 
medidas de exclusão estão à espera dos grupos desafortunados 
o bastante para serem rotulados de “indesejados” (LYON, 
2013, p. 13, apud HAESBAERT, 2014, p. 198).

Uma vez demonstrados os dados materiais (os “fatos reais”) que 
ocasionam riscos e inseguranças à estabilidade e ao protagonismo do agro-
negócio, são apresentadas as ações “necessárias” à gestão do problema. 
São elas que levarão ao alcance do cenário almejado, devidamente seguro, 
traduzido pela expressão “segurança jurídica no campo”.

O trecho a seguir sintetiza a compreensão exposta nos documentos 
GV Agro (2014), CNA (2014) e CNA (2018) sobre o que representa a segu-
rança jurídica. 

Segurança Jurídica para garantir o direito de propriedade 
privada e, por decorrência, criar um ambiente favorável a inves-
timentos nacionais e estrangeiros e incentivar o empreen-
dedorismo. Simplificação e aplicação da legislação agrária, 
ambiental e trabalhista, com base em critérios técnicos, condi-
zentes com as características do agronegócio, da produção 
agropecuária em particular e dos mercados internacionais 
(GV AGRO, 2014, p. 2). 

O trecho acima é elucidativo quanto ao significado da questão da legis-
lação no âmbito da segurança jurídica no campo para os representantes 
do agronegócio: a simplificação por meio da eliminação dos obstáculos 
jurídicos à comoditização dos recursos naturais, especialmente da terra, 
e a aplicação de uma legislação condizente com o agronegócio, ou seja, 
que tenha nos direitos de propriedade privada e na lógica de mercado 
seus pilares.
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A atuação à frente da presidência da Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) da senadora Kátia Abreu (DEM-TO), iniciada em 
2008, por exemplo, foi marcada pela intensa defesa das bandeiras da 
“segurança jurídica” no campo — uma política agrícola que garanta renda 
ao produtor, a imprescindível “defesa sanitária” (pelo uso de agrotó-
xicos) vegetal e animal, investimentos em logística e infraestrutura para 
o escoamento da produção e “modernização” da legislação ambiental 
brasileira. Esse é o cenário político-econômico intencionalmente cons-
truído da “paz no campo”. 

Assim, a gestão dos riscos e o alcance da segurança jurídica também 
passa pelo planejamento de um mecanismo de poder relativo ao problema 
da gestão das séries a serem controladas pelas probabilidades. Por essas 
ferramentas, o aleatório é tratado com vistas a diminuir a probabilidade 
de riscos e perigos que possam atingir a população (FOUCAULT, 2008). 

Trata-se simplesmente de maximizar os elementos positivos, 
de poder circular da melhor maneira possível, e de minimizar, 
ao contrário, o que é risco e inconveniente, como o roubo, 
as doenças, sabendo perfeitamente que nunca serão supri-
midos. Trabalha-se portanto não apenas com dados natu-
rais, mas também com quantidades que são relativamente 
compressíveis, mas que nunca o são totalmente. Isso nunca 
pode ser anulado, logo vai-se trabalhar com probabilidades 
(FOUCAULT, 2008, p. 26).

Se, em termos do Direito, a segurança jurídica diz respeito à garantia da 
elaboração e da realização de projetos de vida, a dificuldade de consenso 
no que diz respeito ao seu alcance e conteúdo parece inerente a ela. 
Propriedades rurais, terras indígenas e territórios quilombolas são respal-
dados por instrumentos constitucionais que lhes dão legitimidade dentro 
da ordem jurídica vigente. 

O direito à propriedade privada é um dos direitos fundamentais à 
cidadania, posto que tido como necessário à existência digna, livre e 
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igual (artigo 5o, XXII da Constituição Federal de 1988), o que representou 
uma derrota para os setores que lutavam pela democratização do acesso 
à terra (vide Quadro 2). 

QUADRO 2  |  O DIREITO À PROPRIEDADE PRIVADA NO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL DO BRASIL11

Título II. Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais

VII. Da Ordem Econômica  
e Financeira

Capítulo I. Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos 

I. Dos Princípios Gerais da 
Atividade Econômica

Artigos Art. 5º Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a 
inviolabilidade do direito  
à vida, à liberdade, à igualdade,  
à segurança e à propriedade,  
nos termos seguintes:  
XXII — é garantido o direito  
de propriedade;

Art. 170 A ordem econômica, 
fundada na valorização do 
trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, 
conforme os ditames da justiça 
social, observados os seguintes 
princípios: 
II — propriedade privada; 
III — função social da propriedade;

fonte: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Embora tenha sido condicionado à necessidade do cumprimento da 
função social (artigo 170, II e III), a confusão estabelecida no texto entre 
produtividade e função social da propriedade representa, segundo Marés 
(2001), uma armadilha da CF/88.

De acordo com o texto constitucional, a função social da 
propriedade deveria ser composta por quatro sub-funções: 
econômica, ambiental, trabalhista e social (art. 184 e 186, CF/88) 

11 A CF/88 trata de propriedade urbana (artigo 182, § 2º) e propriedade rural (artigo 5, XXVI e 
artigos 184, 185, 186), porém usaremos aqui somente a definição mais geral, posto que é recor-
rentemente mencionada nos discursos sobre segurança jurídica no campo.
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enquanto a propriedade produtiva, a pequena e a média seriam 
preservadas, impossibilitando a desapropriação destes imóveis 
e não recepcionando o dispositivo do Estatuto da Terra que 
previa a desapropriação de latifúndios por extensão. (LOPES 
e QUINTANS, 2010, p. 69)

Tal confusão faz 

com que aquele conceito individualista, por sua vez confun-
dido com rentabilidade, se passe por este de conotação eviden-
temente social e coletiva, tornando ineficaz a subordinação da 
propriedade privada individual à sua função social, coletiva. 
(MARÉS, 2001, p. 3).

A CF/88 condiciona o exercício do direito de propriedade aos interesses 
sociais (função social), mas, “maquinações de constituintes ruralistas 
introduziram a produtividade para confundir mais uma vez o conceito 
de função social” (MARÉS, 2010, p. 194). Com base no discurso de que a 
função social se alcança com produtividade e não com reforma agrária, 
os ruralistas conseguiram de última hora introduzir o artigo 185, que diz 
que “são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a 
pequena e média propriedade, desde que o proprietário não possua outra, 
e a propriedade produtiva” (Ibid., p. 195). O autor considera o dispositivo 
legal “duplamente enganoso” pois abre margem para variadas interpreta-
ções e restabelece a confusão entre produtividade e função social da terra.

O autor faz uma crítica à noção de produtividade, propondo que 
esse conceito fosse redefinido como “produtividade social, de inte-
resse social”. Iria, portanto, além do cálculo do nível de produção, 
incorporando a ideia de função social da propriedade como algo além 
da produção de mercadorias.

Na interpretação de Figueiredo (2006), assim como o direito à proprie-
dade privada, o direito de propriedade coletiva dos remanescentes de 
quilombos e a posse permanente para os índios são direitos fundamentais 
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de segunda geração (vinculados à igualdade e à justiça social). No entanto 
— como revelam realidades, sujeitos e relações diversas —, são por vezes 
incompatíveis.

Em oposição estão instrumentos jurídico-legais que resultam em dife-
rentes padrões de demarcação de divisões territoriais. A questão do exer-
cício do poder sobre o espaço e, consequentemente, sobre os processos 
sociais que o compõem e o definem — quem está dentro e quem está 
fora desses processos — põe em evidência um quadro multiterritorial 
de contraposição e exclusão entre propriedade privada e terras indí-
genas e quilombolas.

Se a segurança, assim como a disciplina e a soberania, é um mecanismo 
que lida com multiplicidades, implica também formas de tratamento 
do espaço pelo estabelecimento de espaços de segurança. Ela trabalha, 
portanto, com a disposição do espaço como algo a ser administrado. Com 
base em Souza Lima, acreditamos que, nesse caso, administrar significa 

rotular genericamente coletividades, adscrevendo-as a espaços 
e práticas supostamente distintos, e inseri-las num sistema codi-
ficado de atribuições positivas e negativas — um status portanto 
— parte de um mecanismo imaginado como de governo operado 
em escala nacional”. (SOUZA LIMA, 2013, p. 801) 

Diante disso, é imperativo implantar no planejamento as funções dos 
espaços, administrá-los em função do papel considerado como necessário. 

O espaço próprio da segurança remete portanto a uma série 
de acontecimentos possíveis, remete ao temporal e ao alea-
tório, um temporal e um aleatório que vai ser necessário 
inscrever num espaço dado. O espaço em que se desenrolam 
as séries de elementos aleatórios é, creio, mais ou menos o 
que chamamos de meio. [...] O que é o meio? É o que é neces-
sário para explicar a ação. Distância de um corpo sobre outro. 
É, portanto, o suporte e o elemento de circulação de uma ação 
(FOUCAULT, 2008, p. 27).
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A importância do espaço, dos arranjos e do ordenamento espacial 
e, portanto, do território no exercício do poder normalizador — que 
incidem sobre a população permitindo e induzindo comportamentos 
e são característicos da sociedade da segurança — se encontra no fato 
de que se deve conhecê-lo minuciosamente a fim de dispô-lo da melhor 
maneira para alcançar seus objetivos. O que interessa é alcançar a melhor 
disposição espacial para que o exercício desse poder se dê de forma eficaz 
(HAESBAERT, 2014). 

A relação entre a sociedade de segurança e as reconfigurações terri-
toriais pode ser, segundo Haesbaert (2014), equacionada a partir da 
ideia de que o controle de processos sociais se exerce também através 
do controle do território. O autor afirma que hoje, sob o imperativo do 
neoliberalismo, a economia se tornou o ponto de partida das ações gover-
namentais, sendo o controle do território, da população e da circulação 
do capital um meio de promover esse projeto. A hegemonia do capital 
financeiro interpenetra e reconfigura o Estado também. 

Nesse contexto, novas formas de desterritorialização são capitane-
adas pelo Estado, cujo papel é comumente tido como territorializador por 
excelência. O autor aborda a “desterritorialização, fundamentalmente, 
no bojo das formas contemporâneas de reprodução (tantas vezes “preca-
rizante”) das relações capitalistas de produção, consumo e especulação” 
(HAESBAERT, 2014, p. 184) ao priorizar sua dimensão social dentro de 
uma diferenciação de classes — como exclusão, privação e/ou precari-
zação do território enquanto recurso ou apropriação. A “precarização 
social pode envolver a formação de territórios fragilizados tanto por 
sua abertura e instabilidade quanto pelo seu fechamento” (Ibid., p. 191). 
Haveria, assim, uma maior complexidade de associação entre processos 
de abertura (“versatilidade e incrível mobilidade do capitalismo contem-
porâneo”) e de fechamento (excludentes).

Embora no discurso a segurança se volte a atingir a todos — enten-
dendo esse todo no sentido hermético de cada um, titular de direitos, e 
não dos grupos e comunidades, como já se apontou em diálogo com Marés 
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(2001) —, os efeitos são desiguais. Em nome da segurança de um grupo 
ou classe se dá a insegurança de outros — “o discurso da segurança, para 
além de suas confirmações empíricas, é também um produto (e produtor) 
fundamental do neoconservadorismo contemporâneo” (HAESBAERT, 
2014, p. 155). Em situações de intensa precarização social e, portanto, 
também territorial (como no caso dos aglomerados), 

os grupos e/ou classes sociais, especialmente os mais pobres, 
perdem grande parte do controle sobre seus territórios e se 
veem envolvidos em contextos de profunda insegurança, como 
no caso de conflitos e disputas acirradas com e pelo espaço. 
(Ibid., p. 190) 

É a questão do poder de controlar e apropriar o espaço que está em 
jogo. Para aqueles que compõem a rede do agronegócio, as possibilidades 
abertas por essas legislações de reconhecimento e demarcação de terri-
tórios indígenas e quilombolas representam obstáculos e prejuízos ao 
agronegócio, ancorado na manutenção do status da propriedade privada 
e do monopólio da terra. 

Nessa ofensiva, o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, o artigo 231 da Constituição Federal e outros dispositivos que 
versam sobre o reconhecimento territorial de índios e quilombolas estão 
— conjuntamente com os sujeitos a eles associados — no banco dos réus. 
Em conjunto, como bem explicita o trecho de publicação escrita pelo rura-
lista Ronaldo Caiado, indígenas e quilombolas são tidos como “obstáculos 
institucionais que os produtores rurais enfrentam atualmente no Brasil” 
(CAIADO, 2015), o que leva à “insegurança” no campo. São acusados de 
causarem insegurança jurídica para a área, ameaçando os produtores rurais 
de serem despejados de suas terras “legítimas” ou de barrarem o “desenvol-
vimento” do país, colocando-se como entraves aos “interesses nacionais”. 

O que está em jogo para os representantes desses setores é a expansão 
da comoditização dos recursos naturais, frente aos dispositivos de natu-
reza étnica e fundiária, que, como aponta Figueiredo (2011, p. 43), trazem 
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“consigo o caráter de reparação de injustiças distributivas racialmente 
construídas, a apontar, portanto, para a possibilidade de uma política de 
caráter redistributivo”. Para eles, também é ameaçada a possibilidade de 
uso intensivo e imediato dos recursos naturais (florestais e do subsolo), 
em parte interditados para o mercado de compra e venda de terras.

Isso quer dizer que a territorialização dos interesses atuais das elites 
oligárquicas e oligopolistas requer a desterritorialização dos povos e 
comunidades tradicionais, o que, na verdade, ocorre desde a colônia. 
Interessados em atender às demandas internacionais pelos recursos 
naturais, o latifúndio avança sobre as populações que historicamente 
vivem do uso tradicional da terra e dos recursos naturais.

Nesse contexto, a segurança jurídica no campo traduz-se na defesa 
incondicional da propriedade privada e no ataque intenso à reforma 
agrária, à regularização fundiária de posses, à demarcação de terras indí-
genas, quilombolas e às unidades de conservação. Os sujeitos, seus direitos 
e territórios são tidos como resquícios do atraso, obstáculos ao desenvol-
vimento, ao progresso e à modernização. Ao contrário do que a imagem 
de partilha do espaço sugeria com a foto do homem índio e do homem 
branco, a concepção do agronegócio não oferece nenhuma margem para 
o reconhecimento de diferentes formas de uso e apropriação da terra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As explanações de defensores da propriedade privada e do agronegócio 
que definem as demarcações dos territórios indígenas e quilombolas 
como “desenfreadas”, “falaciosas” e “invasões” ou como argumentos à 
“expropriação” de terras agrícolas são recorrentes. Dessa forma, esses 
povos são diretamente relacionados ao aumento dos conflitos no campo 
e a riscos à prosperidade do agronegócio e à soberania e ao crescimento 
do país. Dados e eventos são chamados por esses sujeitos para apontar 
o reconhecimento dos territórios indígenas e quilombolas como causas 
de perda de produtividade e expropriação de propriedades (motivos de 
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insegurança). São, portanto, obstáculos ao crescimento do setor e do 
país, colocando o agronegócio como sinônimo de segurança no campo.

O discurso da segurança jurídica frente às “questões” indígena e 
quilombola é incorporado a uma nova ofensiva burocrática, econômica, 
política, ideológica e armada das classes e grupos dominantes. É por meio 
dele que são disseminadas ideologias e toda uma lógica do papel do rural 
brasileiro, de acordo com os interesses de classes e frações de classes que 
representam e constituem o agronegócio.

Nesse discurso, os povos indígenas e quilombolas surgem como estran-
geiros dentro da nação. Assim sendo, ao reivindicarem direitos, inclusive o 
direito de ser e se manter diferente, passam a representar perigo à ordem 
social e à integridade da “comunidade brasileira” (SILVEIRA e GANDRA, 
2009). Embasados em uma forte tradição de preconceito e violência 
contra indígenas e negros, reforçam a negação de sua condição: os alvos 
da violência são tidos como problemas ao desenvolvimento da nação.

É segundo essa tradição que a segurança jurídica no campo se traduz 
na defesa da propriedade privada, no ataque à reforma agrária, à regu-
larização fundiária de posses e à demarcação de territórios indígenas e 
quilombolas. O direito à propriedade, à produtividade e a “paz no campo” 
são colocados em oposição aos territórios indígenas e quilombolas, novas 
configurações de ordenamento jurídico de propriedade que impõem 
restrições ao uso e à apropriação do modelo privado e mercadológico. 

Visando a atender às necessidades da atividade do agronegócio, 
centrada no mercado de commodities, busca-se impor uma racionali-
dade gerencial no que diz respeito à questão dos territórios tradicionais. 
Tal racionalidade desconsidera todas as outras lógicas de uso das terras 
e dos recursos naturais, como a agricultura familiar e os usos dos povos 
e comunidades tradicionais, já que essas lógicas imobilizam essas terras 
frente ao mercado de compra e venda e de expropriação via grilagem.

Por meio do discurso da segurança jurídica, conforma-se um esquema 
de classificação, codificação e categorização usado como justificativa 
para negar, extinguir, suprimir, embargar e criminalizar as demandas e 
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os territórios indígenas e quilombolas, argumentando ser “necessário” 
viabilizar o crescimento, o progresso, enfim, o que chamam de “interesses 
nacionais”. Interesses esses que se traduzem no avanço da exploração de 
terras ligadas ao agronegócio, à mineração e ao mercado das commodities.

Em disputa está o poder de definir possíveis espaços para a geração de 
riqueza e lucro ou espaços de reprodução da vida. Os sujeitos a ela relacio-
nados — deputados e senadores, ruralistas, representantes e entidades 
patronais versus indígenas, quilombolas, movimentos sociais e ambien-
talistas, indigenistas, antropólogos — “se movem” a partir de concep-
ções diferentes de espaço.

Em conjunto, as argumentações e o cenário criado em torno da segu-
rança jurídica no campo evidenciam um padrão de atuação e objetivos 
que se voltam à tentativa de reenquadrar as possibilidades de reconhe-
cimento dos territórios indígenas e quilombolas no âmbito da estrutura 
(colonial) do regime administrativo estatizado, de forma a liberar todo o 
estoque de terras suscetíveis a se tornarem terras de mercado.

O que se almeja é desterritorializar povos indígenas e quilombolas 
por via das normas de reconhecimento de terras a eles correlatas, com a 
garantia de que não sejam demarcados novos territórios e que os terri-
tórios já reconhecidos possam ser revisados. Ou seja, o objetivo é expor 
povos indígenas e quilombolas a instabilidade, fragilidade e privação de 
acesso não só a recursos e riquezas, mas ao espaço considerado por esses 
povos como referência de vida material, cultural e simbólica.

No contexto neoliberal, a vida de povos indígenas e quilombolas, as 
ações de órgãos e agentes da administração estatais, as leis e as políticas 
de gestão e controle territorial são regidas a partir da ótica da maximi-
zação dos lucros e da utilização racional do trabalho, da terra, de bens e 
serviços, entre outros aspectos.

A retórica da segurança jurídica é uma ferramenta de manutenção 
do poder dessa elite: segurança, nesse caso, significa manter ou garantir 
certos direitos e privilégios de uns em detrimento de outros; jurídica se 
relaciona ao controle político. A insegurança reportada à questão indígena 
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e quilombola é um jeito de provocar medo para flexibilizar e desburocra-
tizar a legislação. Fica claro, portanto, que segurança para uns implica 
insegurança para outros.
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A inserção de terras indígenas 
demarcadas em cadeias de 
commodities agropecuárias
CAIO POMPEIA1

INTRODUÇÃO

O adensamento das contestações aos direitos territoriais dos povos indí-
genas no Brasil guarda notável proporção com a ampliação da influência 
política de agentes prevalecentes no campo do agronegócio (CARNEIRO 
DA CUNHA et al., 2017). Com efeito, se nos anos 2000 suas iniciativas 
para desestabilizar instrumentos de proteção desses direitos chamavam 
atenção (BERNO DE ALMEIDA, 2010), foi sem dúvidas na década seguinte 
que elas tomariam maior ímpeto — justamente quando aumentava de 
forma significativa, entre elites dos sistemas alimentares, a capacidade de 
construção de articulações e de incidência política (POMPEIA, 2020a).

Nesse processo, os pleitos críticos de representações das cadeias de 
commodities agropecuárias a tais direitos conseguiram forçar a quase para-
lização das demarcações, além de implicarem ameaças no Legislativo e 
no Judiciário (BERNO DE ALMEIDA, 2019; CAPIBERIBE e BONILLA, 
2015; CARNEIRO DA CUNHA, 2021; CARNEIRO DA CUNHA e BARBOSA, 
2018; O’DWYER, 2018; POMPEIA, 2021a; SAUER, 2019).2 

1 A pesquisa foi financiada pela Fapesp, à qual o autor agradece.

2 Nesse sentido, podem ser destacadas, em meio às principais tramitações no Congresso Nacional, 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 215/2000, que, entre outras alterações, transfere 
para o Legislativo a atribuição de aprovar as demarcações de terras indígenas. No Judiciário, 
sobressai a proposta do “marco temporal”, que cancela os direitos territoriais dos povos indí-
genas que não estavam em seus territórios em 5 de outubro de 1988.
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A literatura científica tem identificado diferentes atores relacionados 
aos sistemas alimentares a atuarem nessas contestações, salientando 
principalmente a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), a União 
Democrática Ruralista (UDR), a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) e a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), além de 
algumas organizações lideradas por agentes não patronais3 (CARNEIRO 
DA CUNHA, 2021; CARNEIRO DA CUNHA et al., 2017; KRÖGER, 2017; 
PEREIRA e VIOLA, 2019; SAUER, 2019).

Este artigo procura contribuir com análises sobre o tema ao abordar 
um aspecto específico que relaciona, de um lado, determinados agentes 
ligados ao agronegócio, e, de outro lado, terras indígenas (TIs) demarcadas: 
o aspecto que se refere às articulações políticas que buscam promover 
a inserção de parte dessas áreas em cadeias de commodities. Trata-se da 
outra face de ações que procuram bloquear o reconhecimento de direitos 
territoriais, uma vez que, no caso de arrendamentos e de outras opera-
ções voltadas a essa inserção, avançam-se iniciativas para instrumenta-
lizar as próprias áreas homologadas.

Distantes de constituírem novidade no país, os usos diretos e indi-
retos de porções de territórios indígenas por agentes privados ligados 
à produção de commodities agropecuárias são historicamente caracte-
rísticos do tratamento patrimonialista permitido em certas regiões do 
país pelo Serviço de Proteção aos Índios e, posteriormente, pela Funai, 
sob pressões empresariais que exigem a ampliação do estoque de terras 
disponíveis. Essas ações e seus efeitos socioambientais — a exemplo 
das graves implicações para a desterritorialização de povos indígenas 
— foram investigados por um conjunto de especialistas, com destaque 
para os casos dos Guarani e Kaiowá, dos Kadiwéu, dos Kaingang e dos 
Pataxó Hã-Hã-Hãe (FLORES, 2018; GUIMARÃES, 2018; PEDREIRA, 
2016; PIUBELLI, 2019; TOMMASINO, 1995; VEIGA, 2006).

3 A tese de doutorado recentemente defendida por Marcelo Rauber no Programa de Pós-Graduação 
de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ) acrescenta importante análise a esse campo de estudos. 
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Entretanto, as iniciativas empresariais em torno dos arrendamentos 
e de outras formas de uso de áreas de TIs se mantiveram por décadas 
predominantemente em escalas locais e regionais da esfera pública, 
ainda que mediadas pelas agências oficiais indigenistas. Com a centrali-
dade que agentes dominantes do campo do agronegócio assumiram no 
processo político nacional a partir de meados dos anos 2010, suas ativi-
dades políticas referentes ao uso de parcelas de TIs demarcadas irrom-
peram com maior expressão em escala nacional, como se apresentará no 
artigo. Presentemente, seu intuito em relação à questão tem sido tanto 
(1) defender a continuidade dos arrendamentos e suas variantes exis-
tentes — diretamente contestados por jurisprudência que identifica sua 
ilegalidade (MPF, 2019) — quanto (2) abrir a possibilidade de criar alte-
rações legislativas e administrativas que autorizem as práticas, permi-
tindo seu crescimento no país.

Efetivamente, em razão de decisões judiciais contrárias aos usos de 
parcelas de TIs por agentes empresariais ligados a cadeias de commodi-
ties e, simultaneamente, das reações de organizações indígenas e indi-
genistas que contestam essas práticas, uma controvérsia (MONTERO, 
ARRUTI e POMPA, 2012) conformou-se com maior relevo em Brasília 
nos anos recentes. Nesse movimento de alteração de escala, a disputa 
também passou a ser tratada na imprensa como um problema nacional, 
o que possibilitou que a opinião pública no país obtivesse maior conhe-
cimento da extensão dos arrendamentos. Reportagem de 2018 do jornal 
O Estado de S. Paulo, por exemplo, calculou, com base em informações da 
Funai, que essas práticas atingiam pelo menos 3,1 milhões de hectares, 
espalhados por 22 TIs (BORGES, 2018). Os números, segundo alertava a 
própria fundação ao órgão de comunicação, eram provavelmente subes-
timados, dado o caráter ilícito das atividades.

Para analisar o assunto, o artigo divide-se em cinco seções, que 
abordam, respectivamente, as associações predominantes do agrone-
gócio e as mudanças estruturais no campo político em que atuam; as 
articulações entre as referidas entidades para atuarem em relação aos 
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territórios indígenas; os pleitos e justificações usados por líderes polí-
ticos e empresariais, além de algumas lideranças indígenas, para defender 
predisposições favoráveis aos arrendamentos de TIs e a outras modali-
dades que as inserem em circuitos de commodities; as tentativas de modi-
ficações normativas que visam a permitir e promover tais práticas; e, 
finalmente, os contrapontos apresentados por organizações indígenas 
na literatura e por uma parte minoritária de representações corporativas.

As fontes empíricas incluem pesquisa de campo em fóruns empresa-
riais dominantes relacionados ao agronegócio e no Congresso Nacional 
(entre fevereiro e julho de 2019), documentos patronais e dos Poderes 
Legislativo e Executivo e declarações públicas de líderes empresariais e 
políticos envolvidos na controvérsia abordada no artigo.

CONCERTAÇÃO POLÍTICA

Algumas associações empresariais têm liderado as iniciativas que recen-
temente se avolumam em relação à inserção de áreas de TIs em circuitos 
de commodities. Uma delas é a CNA. Em carta política escrita sob sua 
liderança para o processo eleitoral de 2018, mobilizou uma construção 
eufemística, tentando sinalizar preocupação com os índios. No docu-
mento, propôs “[...] a inserção de indígenas no processo produtivo, de 
modo a superar os principais entraves na produção e comercialização de 
produtos agrícolas de comunidades indígenas” (CNA e CONSELHO DAS 
ENTIDADES DO SETOR AGROPECUÁRIO, 2018, p. 39).

Por seu turno, a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja-MT) apoiou, em fevereiro de 2019, o chamado 1º 
Encontro Nacional do Grupo de Agricultores Indígenas, realizado na 
Terra Indígena Utiariti, dos Paresí, no estado do Mato Grosso. Na ocasião, 
seu presidente, Antônio Galvan (atualmente à frente da Associação 
Brasileira dos Produtores de Soja — Aprosoja Brasil), sugeriu elidir dife-
renças entre fazendeiros e índios e reclassificar os indígenas presentes, 
nomeando-os por meio da categoria homogeneizante “produtores rurais”. 
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Galvan adicionou ainda que a entidade estaria aberta para a inserção dos 
índios (APROSOJA BRASIL, 2019).

A despeito das expressivas influências políticas da CNA e das asso-
ciações de sojicultores, as ações que avançam sobre o tema atualmente 
precisam ser negociadas no Instituto Pensar Agropecuária (IPA), núcleo 
político prevalecente no campo que congrega aproximadamente meia 
centena de organizações empresariais de diferentes cadeias e as conecta 
direta e sistematicamente à mesa diretora da FPA (POMPEIA, 2021a). Para 
a compreensão da centralidade do IPA, cumpre apontar algumas das prin-
cipais transformações econômicas ocorridas em relação a parte das “agri-
culturas” no país nas últimas décadas e avaliar os desdobramentos dessas 
alterações em termos de representação política dos agentes patronais.

Conforme analisam diferentes autores que trataram dessas mudanças 
(DELGADO, 2012; GRAZIANO DA SILVA, 1996; PASSOS GUIMARÃES, 
1982), a partir dos anos 1960, a intensificação do processo de moderni-
zação da base técnica da agropecuária no Brasil paulatinamente reforçou 
a especialização de suas atividades, aprofundando conexões entre opera-
ções agrícolas, industriais e terciárias. Desse movimento resultou o que os 
analistas então chamaram de complexos agroindustriais, cadeias produ-
tivas caracterizadas por vínculos entre funções a montante (segmentos 
de insumos, máquinas e demais produtos e serviços para a agropecuária), 
as atividades agrícolas em si e funções a jusante (processamento, distri-
buição e comércio, dentre outras).

Dentre as consequências políticas dessas alterações se destacou o cres-
cimento da diversificação representativa (BRUNO, 2017; GRAZIANO DA 
SILVA, 2010). Com a internalização, no país, de indústrias a montante da 
agropecuária (KAGEYAMA et al., 1990), ocorreu maior incentivo à criação 
de associações nacionais relacionadas a fertilizantes e agrotóxicos, com 
destaque para a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), 
em 1967, e a Associação Nacional de Defesa Vegetal (Andef), em 1974.4  

4 Atualmente parte da CropLife Brasil.
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A jusante, pode ser sublinhado o robustecimento das indústrias processa-
doras de carnes e soja, que resultou na fundação da Associação Brasileira 
das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), em 1979, e da Associação 
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), em 1981. Ademais, 
no final da década de 1960, o cooperativismo vinculado à agricultura 
havia adquirido maior tração com o surgimento da Organização das 
Cooperativas Brasileiras — OCB (1969). Posteriormente, algumas 
representações políticas “dentro da porteira” seriam fundadas, como o 
Conselho Nacional do Café — CNC (1981).

Dando impulso à multiplicação de canais para a intermediação de 
interesses empresariais com o Estado, as alterações político-econômicas 
mencionadas acima enfraqueceram gradualmente a capacidade de atuação 
da CNA, representação sindical que detinha robusta influência sobre as 
políticas relacionadas à agropecuária em Brasília. De acordo com Graziano 
da Silva (1996), o aumento da pulverização institucional caracterizou a 
passagem, no campo político, de um padrão de representação a outro. O 
ímpeto concentrador da CNA, típico do que o economista definiu como 
um primeiro padrão, se encontraria, consequentemente, notavelmente 
desestabilizado em meados dos anos 1980.

A orientação politicamente centrífuga que marcava o segundo padrão 
seria intensificada a partir dos anos 1990. Em 1993, foi fundada a Abag, 
uma entidade relevante que reunia agentes dos três setores da economia 
(MENDONÇA e OLIVEIRA, 2015). Em meio ao rearranjo das relações 
estratégicas entre o Executivo e elites do agronegócio no final dessa 
década (DELGADO, 2012), nasceu, em 1999, a Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), impulsionada pela Associação 
Mato-Grossense do Algodão (Ampa), que lhe antecedera em dois anos. 
Potencializadas pelo chamado boom das commodities, surgiram, em 2005, 
a Aprosoja-MT, e, em 2007, a Aprosoja Brasil (POMPEIA, 2021a).

Sob a liderança de empresários do estado de Mato Grosso, as associa-
ções da soja e do algodão reforçavam acentuadamente o segundo padrão de 
representação identificado por Graziano da Silva — tornando manifesto 
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que a estrutura de lobbying da CNA havia se tornado, a despeito de novos 
esforços da confederação para recobrar relevância nos anos 2000, insufi-
ciente para dar conta dos múltiplos desafios e anseios políticos dos soji-
cultores e cotonicultores mais bem consolidados (POMPEIA, 2021a). 
Encorajadas, pois, pelas crescentes receitas com esses dois produtos 
(além do milho, com o qual a Aprosoja-MT também tem relação direta), 
essas associações decidiram, no final da década de 2000, apoiar finan-
ceiramente, de maneira perene, um escritório ligado a alguns parlamen-
tares da FPA.

Todavia, não tardou para que percebessem as consequências da pulve-
rização da representação de interesses ligados ao agronegócio na capital 
federal. Essa dificuldade era marcante sobretudo na interação com o 
Congresso Nacional, pois o pequeno núcleo no Legislativo fomentado 
por tais associações tinha dificuldades em obter eficácia política quanto a 
temas que iam além das clássicas pautas de dívidas e desapropriações de 
terras voltadas a assentamentos rurais (POMPEIA, 2021a). Com isso, as 
entidades do algodão e da soja passaram a demonstrar maior predispo-
sição à entrada de outras representações em sua iniciativa parlamentar.

A agudização dos embates sobre o Código Florestal no começo dos 
anos 2010, somada à posição majoritária no campo do agronegócio em 
prol de sua alteração, foi um aspecto central para que a pequena nucle-
ação empresarial-congressista começasse a receber novas adesões, como 
as de associações industriais, a exemplo da União da Indústria de Cana-
de-Açúcar (Unica). Foi nesse período que o escritório ligado a parlamen-
tares adquiriu formalidade jurídica — tornando-se o Instituto Pensar 
Agropecuária, que continuou a crescer nos anos seguintes, posicionado 
na retaguarda da FPA. Por sua vez, a frente parlamentar seria notavel-
mente reconfigurada por influência do instituto. De fato, a heterogenei-
dade de sua composição parlamentar havia sido aprofundada desde o boom 
das commodities, e os incentivos empresariais mais convergentes no IPA 
foram fundamentais para aprofundar a racionalização dessas diferenças, 
apesar das constantes dificuldades para tal objetivo (POMPEIA, 2021a).



89

Ao conseguir alterar o Código Florestal, o bloco IPA/FPA passou a 
dispensar maior atenção para os territórios indígenas, o que ocorreu 
principalmente a partir do biênio 2012-2013. Esse seria, efetivamente, 
seu novo foco político, como fica evidente pelos efeitos de sua liderança 
nas pressões políticas que praticamente bloquearam as demarcações, 
enfraquecendo a Funai no processo (CAPIBERIBE e BONILLA, 2015; 
CARNEIRO DA CUNHA et al., 2017).

 Contudo, o crescimento mais notável do instituto ocorreu a partir da 
segunda metade da década de 2010. Nesse processo, foram fundamen-
tais as disputas internas de 2014-2015 — que abriram espaço para mais 
entidades na organização — e sobretudo a aposta política que as associa-
ções empresarias ligadas às elites dos sistemas alimentares fizeram no 
governo de Michel Temer (Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
— PMDB,5 2016-2018). Se o IPA detinha aproximadamente uma dezena de 
associações financiadoras no começo dos anos 2010, contaria com quase 
40 no final de 2016. Assim, ampliaram-se significativamente sua represen-
tatividade, seus recursos financeiros e sua capacidade técnica, fatores que 
fortaleciam a própria organização do núcleo da FPA (POMPEIA, 2021a). 

A ascensão do IPA tinha acrescentado novos desafios à trajetória osci-
lante da CNA, que adquiriram ímpeto ainda maior com o apoio da presi-
dente licenciada da confederação, a senadora Kátia Abreu,6 então no 
comando do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
ao mandato de Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores, 2011-2016). 
De outro lado, as demais representações dominantes do campo se movi-
mentavam na direção oposta.

À época, a ministra montou o Fórum das Entidades Representativas 
do Agronegócio (Ferab), controlado pelo governo e composto por asso-
ciações da agricultura patronal e das indústrias. A intenção de adminis-
trar os protestos empresariais por meio do Ferab, entretanto, não obteve 

5 Em 2017, o PMDB foi renomeado MDB, Movimento Democrático Brasileiro.

6 Naquele momento no Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por Tocantins.
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êxito. Subsequentemente ao seu esvaziamento, outras entidades se afas-
tariam da CNA, acercando-se do IPA. A força do descontentamento com a 
cúpula da confederação era ainda mais evidente pelo fato de até algumas 
das mais importantes federações de agricultura, como as de Mato Grosso 
e do Paraná, vincularem-se ao instituto — causando grande mal-estar 
interno para o órgão sindical sediado em Brasília, como sinalizaram 
líderes empresariais em entrevistas realizadas pelo autor. 

Esses acontecimentos ampliaram o distanciamento da CNA em relação 
ao IPA. Após o fim do governo de Dilma Rousseff, Kátia Abreu foi bloqueada 
em sua tentativa de reassumir o comando da confederação. O novo presi-
dente efetivo do órgão, João Martins, vindo da federação da Bahia, empe-
nhou-se então numa reengenharia institucional. Inspirado no modelo de 
ampla representatividade do IPA — uma organização de organizações —, 
montou o Conselho das Entidades do Setor Agropecuário — Conselho 
do Agro (POMPEIA, 2020b).

Criado no final de 2016, o Conselho do Agro foi um instrumento dese-
nhado para a CNA retomar parte da representatividade perdida. Para 
isso, o fórum envolveu a Aprosoja Brasil e a Abrapa, além das associa-
ções nacionais que lideravam a representação “dentro da porteira” dos 
complexos do milho, do café, da cana-de-açúcar, das frutas, dos suínos 
e dos bovinos, dentre outros. Ancorada no Conselho do Agro, em sua 
tradicional proximidade com os Poderes do Estado e em relevante capa-
cidade técnica, a confederação esforçou-se, sobretudo entre 2017 e 2019, 
para disputar a liderança com o instituto, cuja precedência no campo 
não aceitava, conforme salientou João Martins em entrevista ao autor 
(POMPEIA, 2021a).

Nesse período, a CNA articulava-se com o IPA em algumas circuns-
tâncias, mas também mantinha dele uma distância calculada, negando-se 
a integrar parte relevante de seus espaços de elaboração estratégica. Em 
outra frente, a confederação procurou atrair membros empresariais finan-
ciadores do instituto e parlamentares da FPA para sua sede em Brasília, 
com o argumento de que seria indispensável a montagem de uma agenda 
comum das nucleações dominantes do agronegócio.
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As lideranças do bloco IPA/FPA aceitavam o jogo político, sabendo 
da importância de contarem com o apoio mais substancial da confede-
ração e, ao mesmo tempo, notando que o poderio do núcleo privado-
-parlamentar não diminuía com a existência do Conselho do Agro. Se a 
Aprosoja Brasil e outras associações lideradas pela agricultura patronal 
passavam a atuar no âmbito do conselho, é válido salientar que tal fato 
não implicava sua saída do instituto. Ao contrário, elas exploravam a 
multiafiliação (BRUNO, 2015; GRAZIANO DA SILVA, 1996)7 entre os 
fóruns proeminentes no campo. 

Por outro lado, era indiscutível que o IPA detinha representatividade 
muito mais ampla que a da dupla CNA/Conselho do Agro: era o insti-
tuto que operava, para além do setor primário, como o grande centro 
de convergência intersetorial de agentes empresariais dominantes no 
campo do agronegócio. Em 2019, quando o autor conduziu trabalho de 
campo no IPA, havia nele um elevado e heterogêneo conjunto de enti-
dades. Com liderança da agricultura patronal, podiam-se salientar a 
Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), a Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), a Associação Brasileira dos 
Produtores de Milho (Abramilho), a Organização de Plantadores de 
Cana da Região Centro Sul do Brasil (Orplana)8 e a Sociedade Rural 
Brasileira (SRB). A montante da agropecuária, sobressaíam-se a Andef, 
a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), a Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), o 
Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal (Sindirações) 
e o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal 
(Sindan). Com predomínio de atividades a jusante, destacavam-se a 
Abiec, a Abiove, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a 

7 Marcante no segundo padrão de representatividade teorizado por Graziano da Silva (1996), a 
mulitiafiliação — a capacidade de as associações operarem simultaneamente em distintos fóruns 
— continua, portanto, a ser característica expressiva no campo político. Contudo, atualmente 
ela não tem implicado a pulverização representativa entre agentes dominantes do agronegócio.

8 Atualmente chamada Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil.
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Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), a 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e a Unica. O IPA abrangia também 
a OCB, a Abag e a Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Além 
delas, existia a inserção formal de organizações que não costumavam 
atuar nos principais núcleos relacionados às cadeias de commodities, 
como o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv), além da 
aproximação informal da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos 
(Abia) (POMPEIA, 2021a; POMPEIA e SCHNEIDER, 2021).

Notando a dificuldade em exercer liderança política no campo, a CNA 
decidiu mudar a estratégia. No final de 2019, finalmente aceitou aderir 
oficialmente ao instituto, passando a financiá-lo mensalmente. A partir 
dessa adesão, negociou, em 2020, a inserção de seu principal assessor, 
Nilson Leitão, como presidente do IPA, o que ocorreu em 2021.9

Ao fomentarem um reordenamento centrípeto no campo do agrone-
gócio, as reengenharias e estratégias descritas acima engendraram nele 
um terceiro padrão de representatividade, marcadamente distinto do 
segundo padrão identificado por Graziano da Silva (1996; 2010). Se no 
segundo padrão a unidade de ação centrava-se em cada cadeia produtiva 
— como a da soja e a do algodão —, no terceiro padrão a relação política 
entre as cadeias é preponderante (POMPEIA, 2020a). Possibilitada pela 
amplitude do perímetro representativo de nucleações como o IPA e o 
Conselho do Agro, a relação inter-cadeias tem como um de seus traços 
centrais o tratamento de questões transversais — a exemplo de terri-
tórios indígenas e de populações tradicionais, meio ambiente, infraes-
trutura, relações internacionais e tributação —, mais do que de assuntos 
de interesse de complexos específicos.10

9 Leitão havia presidido a FPA durante seu segundo mandato como deputado federal de Mato 
Grosso (Partido da Social Democracia Brasileira — PSDB), e tinha sido, em 2019, contratado 
pela CNA.

10 Embora seja atualmente secundarizado diante da ascendência dos núcleos dominantes que 
tratam de grandes questões políticas, o lobbying por cadeias permanece importante.



93

Outra característica basilar do terceiro padrão é a reestruturação 
das relações das associações empresariais com a mesa diretora da FPA. 
Com a ampliação de representatividade, dos recursos financeiros e da 
capacidade técnica ocorrida no âmbito do instituto, houve significativo 
aprofundamento quantitativo e qualitativo das interações entre agentes 
privados e parlamentares do núcleo da frente, que passaram a ser siste-
máticas e mediadas por protocolos consolidados. Com efeito, o insti-
tuto e a frente constituem uma mesma tecnologia política, de natureza 
empresarial-parlamentar. 

Com essas mudanças, o caráter defensivo das políticas pleiteadas 
(GRAZIANO DA SILVA, 2010), típico das relações público-privadas no 
campo, passou a ser ladeado por um importante componente de proa-
tividade, como notado nas agendas relacionadas a temas indígenas e 
ambientais. Com o aumento da capacidade de iniciativa nas relações 
privado-estatais, o próprio escopo de atuação dos agentes dominantes 
no campo se expande em pelo menos duas direções: uma delas é a amplia-
ção dos temas transversais negociados sistematicamente pelos atores 
políticos, que passam a envolver controvérsias sobre alimentação e 
saúde, entre outras (POMPEIA e SCHNEIDER, 2021); a outra direção é 
o aumento da incidência sobre agendas mais amplas do processo polí-
tico nacional — a exemplo da queda de Dilma Rousseff e da sustentação 
de Michel Temer (POMPEIA, 2021a; SAUER, 2019).

Para delimitar e operacionalizar a análise das interações políticas 
predominantes nesse terceiro padrão de representatividade, Pompeia 
(2020a) mobilizou o conceito de “concertação política”. A noção coloca 
em relação duas características presentemente essenciais no campo 
do agronegócio. Por um lado, destacam-se sua heterogeneidade e suas 
disputas. A propósito, os conflitos atuais no campo se apresentam de 
formas distintas. Há, como já apontadas, as competições por precedência 
política, mesmo em situações com diferenças de pleitos razoavelmente 
bem administradas. Um exemplo clássico é, sem dúvidas, o que envolve 
a CNA e a FPA. Paralelamente, existem as intensas disputas distributivas 
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nas cadeias produtivas, mais intensas entre indústrias e representantes 
da agropecuária, como nos casos dos embates que envolvem multina-
cionais de insumos e sojicultores ou pecuaristas e grandes frigoríficos. 
Contudo, os atritos cuja incidência tem crescido são os programáticos. 
Eles recebem maior projeção nas questões ambientais, sobretudo por 
causa de crescentes riscos estratégicos. Tais embates têm se manifes-
tado por meio de diferenciação programática que pode ser identificada 
em continuum cujos polos incluem posições amparadas em negacionismo 
climático e preocupações com o desmatamento na Amazônia.11

Por outro lado, o conceito de “concertação política” alude à capaci-
dade de parte dos agentes dominantes do campo para administrar dife-
renças e construir alianças pragmáticas. A habilidade do instituto em 
manter seu perímetro de representação (mesmo com a intensificação 
de disputas entre elites no campo) e sua aliança estratégica recente-
mente costurada com a CNA corroboram essa capacidade. Também o 
reforçam as atuais aproximações da tríade CNA-IPA-FPA com deter-
minadas áreas do governo federal. Com essa dupla face — heterogenei-
dade e racionalização das relações —, o conceito de concertação remete, 
portanto, a uma configuração que visa ao tratamento sistemático de dife-
renças sobre questões transversais e à promoção de convergências entre 
setores da economia, cadeias produtivas e agentes privados e estatais 
(POMPEIA, 2020a; 2021a). 

A próxima seção aborda as articulações desses agentes concertados 
para incidir sobre os direitos territoriais indígenas e, por consequência, 
sobre os arrendamentos e suas variantes.

11 Sobre esse gradiente programático, bem como a respeito das contradições que encerra, ver 
Pompeia (2021b).
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ARTICULAÇÕES EMPRESARIAIS-ESTATAIS EM RELAÇÃO  

AOS TERRITÓRIOS INDÍGENAS

Existe no IPA um espaço político específico para debates e negociações 
relacionados aos territórios de povos indígenas e populações tradicionais, 
à reforma agrária e aos demais assuntos fundiários. Trata-se da comissão 
de “Direito de Propriedade e Minorias”.

As comissões do IPA são dispositivos estratégicos que permitem a 
divisão e a especialização das distintas organizações nos macrotemas 
que mais lhes interessam, a exemplo de tópicos fundiários, das relações 
internacionais, do meio ambiente, da política agrícola e dos alimentos. 
Nelas, as associações empresariais operam para administrar diferenças 
e prospectar acordos. Para elaborar propostas baseadas nessas nego-
ciações, são essenciais as atuações de agentes técnico-organizacionais 
contratados pelo instituto. 

Nessa direção, há os funcionários com dedicação integral ao IPA, que 
acompanham as tramitações relacionadas a cada tema amplo nos três 
Poderes e mantêm as comissões informadas, além de secretariarem suas 
reuniões. Também há especialistas nas questões transversais, responsáveis 
por subsidiar tecnicamente as entidades. Em algumas comissões, esses 
agentes especializados são ex-integrantes do governo federal ligados a 
assuntos agropecuários; em outras, como naquelas relacionadas aos terri-
tórios indígenas, são advogados. Por fim, há as contratações pontuais de 
agências de consultoria, a depender da questão em tratamento.

As articulações no âmbito da comissão de Direito de Propriedade 
e Minorias também procuram abranger atores e organizações que não 
financiam o IPA. Atualmente, o grande destaque nessa direção é o envol-
vimento do secretário de Assuntos Fundiários do Mapa, Luiz Antônio 
Nabhan Garcia, presidente licenciado da UDR. Sua participação nos 
debates sobre territórios indígenas inverte o que ocorre com a maioria 
dos temas ambientais — nos quais são rechaçadas as propostas radicali-
zadas de Nabhan Garcia e/ou de outros atores — como as que defenderam 
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a extinção do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o fim do conceito 
de Reserva Legal e a saída do país das negociações realizadas na esfera 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(POMPEIA, 2021a).

Dessa forma, é possível acrescentar que a concertação política iden-
tificada por meio de conceito na seção anterior tem expandido ou limi-
tado seu perímetro representativo em função de cada macrotema tratado. 
Sendo mais conflituosa e menos abrangente na agenda do clima, é, em 
contrapartida, expressivamente convergente e ampla para organizar 
ações que ameaçam os direitos indígenas. Inclusive, é relevante apontar, 
em escalas infranacionais — embora o foco do artigo sejam os agentes 
dominantes no campo, aqueles com maior influência em Brasília.

As comissões do IPA completam-se com o essencial acompanhamento 
de um parlamentar da mesa diretora da FPA, responsável principalmente 
por atribuir às negociações empresariais um caráter politicamente prag-
mático, em função dos acordos na frente parlamentar e das negociações 
referentes aos macrotemas no Parlamento (POMPEIA, 2021a).

As relações privado-parlamentares das comissões são fortalecidas por 
assembleias gerais realizadas entre associações empresariais e congres-
sistas. É por meio das negociações nas reuniões especializadas e gerais 
que se constitui a maior parte dos posicionamentos da mesa diretora 
da FPA, conforme foi possível observar durante o trabalho de campo. 
Ocorre que entre a direção da frente parlamentar, com cerca de duas 
dezenas de parlamentares, e o restante dos membros da FPA há relações 
múltiplas e dinâmicas, mediadas por um conjunto de atores, entre eles os 
líderes partidários e o governo. O que se apreende — nesse caso, diferen-
temente, mais uma vez, da agenda climática —, é que os temas conexos 
aos territórios indígenas (como os arrendamentos de TIs) consubstan-
ciam, no Legislativo, alianças robustas e com poucas divergências entre 
integrantes da mesa diretora da frente e congressistas mais afastados de 
seu núcleo, estes últimos intermediando principalmente solicitações de 
suas “bases” nos estados. 
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Concomitantemente, tanto atores proeminentes da FPA quanto 
membros de alta alçada do governo federal, incluindo o atual presidente 
da República, Jair Bolsonaro (Partido Liberal — PL), têm se aproximado 
de alguns líderes indígenas que, por seu turno, demandam mudanças 
nas políticas agrícolas para os índios e apoio à sua integração em cadeias 
de commodities. Parte relevante desses indígenas tem atuado de forma 
coletiva no chamado Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil, sob 
comando de algumas lideranças como Arnaldo Zunizakae (Paresí), 
Edson Santos (Bakairi) e Felisberto Cupudunepá (Umutina) (GRUPO 
DE AGRICULTORES INDÍGENAS DO BRASIL, 2019a).

Zunizakae, por exemplo, teve participação ativa em uma audiência 
que a FPA organizou, em 2017, no âmbito da Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) da Câmara 
dos Deputados, com o intuito de legitimar predisposições favoráveis, na 
opinião pública e no Parlamento, aos arrendamentos de TIs e a outras 
iniciativas de atuação de atores empresariais nessas terras (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2017). Em 2019, o indígena também se reuniu direta-
mente com o presidente Bolsonaro e com o secretário Nabhan Garcia. A 
despeito de suas especificidades, o caso dos Paresí tem sido mobilizado, 
por agentes concertados, como paradigmático da inserção de áreas de 
TIs em circuitos de commodities (SILVA, 2019).

Não foi outra a razão da montagem, por atores privados e estatais, 
em acordo com alguns líderes indígenas, de uma ampla comitiva que 
visitou Mato Grosso em fevereiro de 2019 (APROSOJA BRASIL, 2019). 
Na ocasião, estiveram na Terra Indígena Utiariti, dos Paresí, agentes 
do Executivo, como os ministros do Mapa e do MMA, além do secre-
tário de Assuntos Fundiários; membros da FPA, tanto de sua direção 
quanto daqueles que não a integram, a exemplo, respectivamente, de 
seu então presidente eleito, Alceu Moreira (MDB, Rio Grande do Sul), 
e José Medeiros (Podemos, Mato Grosso); e representações patronais, 
como as Aprosojas Brasil e Mato Grosso, afora a Federação de Agricultura 
e Pecuária do estado e de sindicatos. Completavam a rede multiescalar 
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deputados estaduais, prefeitos e sojicultores locais. O evento repre-
sentou um momento importante para a tentativa de legitimação, na esfera 
pública nacional, de iniciativas sobre arrendamentos e outras formas de 
atuação empresarial em TIs.

NARRATIVAS E JUSTIFICAÇÕES

Antes de se observarem as narrativas dos atores empresariais e políticos 
favoráveis aos arrendamentos e suas variantes, é importante apresentar 
alguns dos argumentos dos indígenas que deles se aproximam. Em uma 
de suas cartas, o Grupo de Agricultores Indígenas do Brasil afirma querer 
“empoderamento e protagonismo”, além de “oportunidades para uma 
vida digna” (GRUPO DE AGRICULTORES INDÍGENAS DO BRASIL, 
2019a, p. 1). Em outro documento, o coletivo defende que

O Brasil possui 13% do território nacional regularizado como 
terras indígenas e muitas comunidades estão sedentas para que 
o desenvolvimento desta parte do Brasil finalmente ocorra sem 
amarras ideológicas ou burocráticas. Isso facilitará o alcance 
de uma maior qualidade de vida nas áreas do empreendedo-
rismo, saúde e educação [...].

Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca 
pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que 
se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos 
vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasi-
leira. (Idem, 2019b, p. 1)

As narrativas dos atores empresariais e políticos envolvidos com o 
tema são variadas. Muitas vezes, os intentos são anunciados de forma 
velada, por discurso que tenta sugerir preocupação com a possibili-
dade de os índios produzirem — como se já não praticassem diferentes 
formas de agricultura. No 1º Encontro Nacional do Grupo de Agricultores 
Indígenas, apontado no início do artigo, o então presidente da Aprosoja 
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Brasil, Bartolomeu Braz Pereira, afirmou que a associação “dará total 
apoio às lideranças indígenas nos estados e no governo federal para 
[...] crescerem sócio e economicamente através da atividade agrícola” 
(APROSOJA BRASIL, 2019). Meses depois, o governador de Rondônia, 
Marcos Rocha (então no Partido Social Liberal — PSL), argumentou, 
após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, que 

índio não quer mais ficar recebendo cesta básica, recebendo 
roupas de fora. Ele quer produzir e comprar seu alimento, 
criar seu gado. Precisamos mudar a legislação para que, com 
técnica, possamos permitir a produção dos nossos índios [...]. 
(GOVERNADOR..., 2019)

Em outros discursos, no entanto, o argumento fica um pouco menos 
encoberto — quando se ressalta a retórica de integração dos indígenas 
(leia-se de suas terras) às cadeias de commodities agropecuárias. Para o 
então ex-ministro da Justiça e ex-deputado federal pelo Paraná, Osmar 
Serraglio, que havia composto a FPA, “vamos dar isso a eles, o sonho 
do produtor, do brasileiro, é fazer com que esse povo [os índios] seja 
integrado” (TERRAS..., 2019). Na mesma linha se pronunciou o então 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao escrever que “os índios 
Paresí plantam e produzem com muita competência, demonstrando 
que podem se integrar ao ‘agro’ sem perder suas origens e tradições” 
(MINISTRO..., 2019).

Em uma terceira linha discursiva, certos atores não deixam de falar 
abertamente em “arrendamentos”, tornando, enfim, mais translúcidas 
as principais motivações dos líderes empresariais e políticos que apoiam 
essas práticas. Para o presidente Bolsonaro, “o índio não pode ficar dentro 
da terra como um ser pré-histórico. Ele é igual nós. Então nós queremos 
pedir para garimpar, plantar, arrendar terra” (BOLSONARO..., 2019). 
Em outra circunstância, o presidente havia dito: “Temos que criar boi 
em terra indígena para reduzir preço da carne”, emendando, posterior-
mente, que “o índio vai poder fazer em sua terra o que o fazendeiro faz 
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na dele [...]. Se quer pegar a sua terra e arrendar para alguém plantar soja 
ou milho, faça isso” (TEMOS..., 2019).

Na justificativa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 343, 
de 2017, que procura permitir os arrendamentos de TIs pela Funai, o 
deputado Nelson Padovani (PSDB, Paraná) escreveu:

Queremos ver o índio muito bem socialmente, com recursos 
suficientes para uma vida digna. Com os recursos provenientes 
do arrendamento das terras produtivas, ele pode passar da 
condição de miséria a, quem sabe, até investidor, pois é ines-
timável o potencial financeiro a ser aproveitado. (PEC 343, 
2017, p. 3)

A seguir, cabe tratar das iniciativas da referida concertação política para 
promover mudanças legislativas e administrativas relacionadas ao tema.

TRAMITAÇÕES NO LEGISLATIVO E NO EXECUTIVO 

Identificam-se nesta seção algumas das principais tentativas de mudar 
normas que proíbem os arrendamentos de TIs e outras práticas de inci-
dência, nessas terras, de interesses privados ligados às commodities agro-
pecuárias. Elas alcançaram maior impulso a partir de 2010, justamente 
quando a capacidade de concerto político se ampliava entre elites do 
campo do agronegócio, com o bloco IPA/FPA em sua liderança.

No início de 2013, o deputado Nelson Padovani (então no Partido Social 
Cristão — PSC, Paraná) apresentou a PEC 237, que previa concessões, pela 
União e sem crivo dos indígenas, de até metade das TIs para a realização 
de empreendimentos agropecuários por não índios. Entretanto, após a 
mobilização inicial, a PEC terminou perdendo impulso já no primeiro 
semestre após sua apresentação.

Tal perda não significava que o tema deixaria de ter relevo no Congresso 
Nacional. No mesmo período, ocorria a retomada do ímpeto de atores do 
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agronegócio com a PEC 215, que havia sido criada em 2000 pelo deputado 
Almir Sá (Partido Progressista Brasileiro — PPB,12 Roraima). Central à 
agenda do IPA e da FPA, essa proposta apresentava como eixo principal 
a transferência da decisão final sobre as demarcações para o Parlamento. 
No entanto, a partir de um substitutivo de 2014, essa PEC passaria a trazer 
a determinação de que

as comunidades indígenas em estágio avançado de interação 
com os não-índios podem se autodeclarar, na forma da lei, 
aptas a praticar atividades florestais e agropecuárias, cele-
brar contratos, inclusive os de arrendamento e parceria [...]. 
(Substitutivo à PEC 215, 2014, p. 48)

A PEC 215 seria fortemente apoiada pela dupla IPA/FPA até o biênio 
2015-2016. Entretanto, o aumento da influência de elites dos sistemas 
alimentares no processo político nacional a partir de meados dessa década 
operou decisivamente, por meio de pressão direta sobre o Executivo, 
para enfraquecer o reconhecimento de direitos territoriais indígenas 
(CARNEIRO DA CUNHA et al., 2017), o que se desdobrou em decréscimo 
gradual, na segunda metade do decênio, das ações para fazê-la avançar.

De todo modo, as estratégias vinculadas à inserção de áreas de TIs 
em cadeias de commodities agropecuárias continuaram em pauta no 
Legislativo. Em 2016, o deputado Vicentinho Júnior (do Partido Socialista 
Brasileiro — PSB, Tocantins) havia apresentado a PEC 187, que estabelecia: 

As comunidades indígenas podem, de forma direta e respei-
tada a legislação pertinente, exercer atividades agropecuárias 
e florestais nas terras [...], sendo autônomas para praticar os 
atos necessários à administração de seus bens e comerciali-
zação da produção. (PEC 187, 2016, p. 2)

12 Atualmente, o PPB é intitulado Progressistas — PP.
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Apesar de essa PEC não abordar os arrendamentos, ela foi subsequen-
temente relacionada a outra proposta que visava a permitir “concessões” 
de parte das TIs. Tratava-se da PEC nº 343/2017, de Nelson Padovani (que 
havia se transferido para o PSDB). A proposta abria a possibilidade de a 
Funai conceder a não índios até 50% de cada TI para a exploração agro-
pecuária. Logo após ser apresentada no Congresso, ela seria apensada à 
PEC 187. Houve intensas disputas com a oposição sobre sua tramitação, 
resultando em dificuldades para o avanço da estratégia dos arrenda-
mentos no Parlamento.

Em 2017, percebendo barreiras expressivas para alterar a Constituição 
Federal de modo a facilitar os arrendamentos de TIs, líderes da FPA 
tentaram encorajar o tratamento do tema por meio de uma medida provi-
sória (MP). Assim, no final desse ano, alguns deles saíram de reunião com 
o então presidente Michel Temer afirmando à imprensa terem obtido 
acordo para a edição de uma MP que regulamentaria o arrendamento 
de TIs a agricultores e pecuaristas (RURALISTAS..., 2017). Um dia após 
o encontro, contudo, o Palácio do Planalto negou que fosse publicar a 
medida. Em idas a Brasília nas semanas posteriores à referida reunião, 
líderes indígenas ampliaram a pressão contrária à MP.

Iniciado o governo de Jair Bolsonaro, as iniciativas políticas relacio-
nadas aos arrendamentos de TIs e a outras formas de inserção dessas 
áreas em circuitos de commodities adquiriram maior impulso. Em 2019, 
a engrenagem IPA/FPA decidiu voltar a investir em movimentações para 
promover mudanças constitucionais relacionadas ao assunto. Para esse 
objetivo, a defesa da PEC 187 (com a PEC 343 apensada) foi reforçada 
por meio de relatoria do então presidente da FPA, o deputado Alceu 
Moreira (MDB, Rio Grande do Sul). No entanto, a reação da oposição se 
fez presente mais uma vez, ao lado da postura prudente, em relação ao 
assunto, assumida pelo então presidente da Câmara dos Deputados, o 
deputado Rodrigo Maia (na ocasião no Democratas, Rio de Janeiro), o 
que implicou a renovação do impasse sobre o assunto.

Foi nesse ambiente político que as tramitações de projetos de 
lei (PL) que tratam de commodities em TIs ganharam proeminência.  
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Um deles foi o PL 191. Apresentado pelo Executivo em fevereiro de 2020, 
o projeto regulamenta a pesquisa e a lavra de recursos minerais e hidro-
carbonetos e o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de 
energia elétrica em terras indígenas. Porém em seu antepenúltimo artigo 
o projeto aborda aspecto diretamente relacionado a interesses de agentes 
ligados à produção de commodities agropecuárias. Modificando o primeiro 
artigo da Lei nº 11.460/2007, o PL 191 retira a vedação para a pesquisa e o 
cultivo de organismos geneticamente modificados nas TIs. Ao combinar 
interesses neoextrativistas minerais e agropecuários, o projeto traduz, 
no Legislativo, o que Berno de Almeida (2019) conceitua como estraté-
gias de exportação agromineral.13

Por sua vez, o PL 49014 obteve amplo destaque público em maio de 
2021, quando seu relator, o deputado Arthur Maia (Democratas, Bahia), 
ligado ao núcleo da FPA, apresentou substitutivo que lhe apensava outros 
projetos que tratam de territórios indígenas. Consequentemente, se o 
PL originalmente tinha foco específico — modificar a Lei n° 6.001/1973 
para transferir a competência das demarcações para o Parlamento —, o 
referido substitutivo acrescentava, entre outras disposições, a permissão 
para a participação de não índios em operações econômicas em TIs e para 
a realização de “contratos” entre indígenas e não indígenas em atividades 
agropecuárias nessas áreas. Em sintonia com tais mudanças, o substitu-
tivo repetia o PL 191 ao retirar a proibição para a pesquisa e o cultivo de 
organismos geneticamente modificados nas TIs.

13 É válido acrescentar que a conjunção de interesses de agentes do agronegócio e da mineração 
é bastante pronunciada também em outras das propostas identificadas neste artigo, como nos 
casos das PECs 215 e 343.

14 Este projeto havia sido apresentado em 2007 pelo deputado Homero Pereira, que, eleito pelo 
estado de Mato Grosso, estava à época no então chamado Partido da República (atualmente 
intitulado Partido Liberal — PL).
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Ao mesmo tempo em que tramitam os projetos de lei, avançam as 
iniciativas administrativas favoráveis à inserção de TIs em circuitos de 
commodities. Nessas movimentações, a atuação de Nabhan Garcia tem sido 
fundamental. Destaque cabe para a Instrução Normativa (IN) Conjunta 
nº 1, de fevereiro de 2021, entre a Funai e o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que cria proto-
colos para o licenciamento ambiental de atividades em TIs. Cuidadosa ao 
prever a proibição dos arrendamentos, a instrução criativamente aponta, 
no entanto, que as referidas atividades podem ser realizadas também por 
organizações de composição mista de indígenas e não indígenas, com 
domínio majoritário dos índios. Nota-se, pois, expediente que procura 
permitir, sem debates no Legislativo, a atuação de agentes empresariais 
ligados às commodities nas TIs.

As consequências do avanço das tramitações relatadas acima podem ser 
extremamente graves, como apontam associações indígenas com ampla 
representatividade, a literatura antropológica especializada no tema e 
inclusive algumas representações corporativas dos sistemas alimentares.

CONTRAPONTOS

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) posiciona-se veemen-
temente contra tais iniciativas. Fundada em 2005, no ambiente de diálogos 
entre diversos povos indígenas que caracteriza o Acampamento Terra Livre, 
a Apib tem representatividade muito relevante. Agrega associações de 
todas as regiões do país, como a Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (Coiab), a Articulação dos Povos e Organizações 
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme) e as 
Articulações dos Povos Indígenas do Sudeste (Arpinsudeste) e do Sul 
(Arpinsul), além da Grande Assembleia do Povo Guarani e Kaiowá (Aty 
Guasu) e do Conselho do Povo Terena (APIB, 2020).

Em diferentes ocasiões, a Apib apresentou cartas públicas em reação 
às tramitações identificadas na seção anterior. Em 2020, contestando o 
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PL 191, criticou o governo ao argumentar que este procurava cooptar e 
dividir os povos indígenas, instrumentalizando uma minoria de líderes e 
manipulando a ideia de autonomia para permitir o uso de TIs por inicia-
tivas agropecuárias predatórias. Declarou também que o Executivo procu-
rava atender a interesses econômicos que o sustentavam, por intermédio 
de ações que desrespeitavam os direitos originários dos índios — como 
o de posse e usufruto exclusivo e o relacionado à consulta livre, prévia e 
informada sobre iniciativas estatais que os afetem (APIB, 2020). No ano 
seguinte, a associação procurou denunciar a IN conjunta entre a Funai e 
o Ibama. Na ocasião, manifestou que:

Diante desta política do arrendamento e exploração dos terri-
tórios, muitos povos indígenas, em que pesem suas culturas, 
foram extintos, e os que restaram necessitam da luta pela 
sobrevivência até hoje para recuperar territórios que foram 
esbulhados de forma violenta (APIB, 2021).

Não deixando de apontar o fato de alguns líderes indígenas aprovarem 
os arrendamentos e outras formas de articulação com empresários rela-
cionados às commodities agropecuárias, a Apib expunha a preocupação de 
que tais lideranças pudessem estar sendo manipuladas em prejuízo do 
conjunto das comunidades em que vivem (APIB, 2021).

É relevante destacar que as considerações da Apib são reforçadas por 
muitos outros líderes indígenas, como ocorreu, por exemplo, em outubro 
de 2017, diante da investida de parlamentares da FPA para convencer o 
governo a publicar a MP sobre os arrendamentos. Na ocasião, o cacique 
Raoni Metuktire visitou o então Ministro da Justiça e Segurança Pública 
do governo Temer, Torquato Jardim, e disse que “o arrendamento não vai 
ser bom para nós. Eu estou preocupado com o futuro da nossa terra indí-
gena. Nossa população está crescendo e eles vão precisar dessas terras”. 
E adicionou que “nós queremos conservar as florestas e os rios. Quando 
nosso povo precisa caçar ou pescar, a gente tem a floresta e o rio. A gente 
não aceita que os fazendeiros acabem com nossas terras” (MJSP, 2017). 
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Alguns dias antes desse encontro, cerca de 40 índios Kaingang e Guarani 
haviam viajado a Brasília para afirmar ao mesmo ministro que tampouco 
aprovavam os arrendamentos.

As preocupações prevalecentes entre os povos indígenas são corrobo-
radas pela literatura científica que tratou dos arrendamentos e de outras 
formas de inserção de TIs em cadeias de commodities, assim como de seus 
efeitos para os índios. Flores (2018), Guimarães (2018) e Piubelli (2019), por 
exemplo, fazem referência à exploração, pela Companhia Matte Laranjeira, 
de ervais no território dos Guarani e Kaiowá. Realizada a partir do final do 
século XIX, a concessão terminou por durar mais de meio século. Ao fim da 
prática, seguiu-se a formação, em parte das áreas arrendadas, de fazendas 
voltadas à agricultura e à pecuária. Tommasino (1995) e Veiga (2006), por 
seu turno, abordam as influências dos arrendamentos sobre os Kaingang. 
Relatam sérios prejuízos das práticas para a desterritorialização dos índios, 
além de efeitos desestabilizadores para seu ecossistema.

Ao tratar do caso dos Kadiwéu, Flores identifica que, no caso dos arren-
damentos promovidos pelo SPI em meados do século XX nos territórios 
desse povo, já se agenciavam narrativas manipuladoras que propunham 
que tais práticas — as quais eram proibidas pelo Ministério da Agricultura 
— não ocorriam, havendo somente remunerações pelo uso temporário de 
pastos. De temporário, critica o autor, havia muito pouco, pois os arren-
damentos tendiam a perdurar no tempo. Simultaneamente, o discurso de 
destinar para “uso produtivo” parte das áreas indígenas era outro tradi-
cional elemento justificatório. Por meio do sistema de arrendamentos foram 
criadas oportunidades para a privatização de parte das terras dos Kadiwéu, 
dando forma a um conflito que se desdobra até o presente momento.

A situação dos Pataxó Hã-Hã-Hãe foi uma das mais dramáticas 
(PEDREIRA, 2016). Os arrendamentos irregulares realizados por meio 
do SPI desde os anos 1930 foram paulatinamente deportando os indígenas 
para fora da TI Caramuru Catarina Paraguaçu. Por vezes nem sequer 
pagando pelo uso das terras, muitos fazendeiros invadiram novas porções 
da área, até o momento em que praticamente todos os índios haviam sido 
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expulsos, restando apenas três hectares para uma só família. Nos anos 
1970, o governo estadual da Bahia deu o passo político seguinte: distri-
buiu títulos de propriedade aos invasores. Nesse processo, os indígenas 
também perderiam sua língua. Foi somente por meio de décadas de reto-
madas e muito sofrimento que os Pataxó Hã-Hã-Hãe retornaram à área 
e, em 2012, assistiram ao STF anular os títulos privados dentro da TI. O 
território estava então quase inteiramente desmatado, como o autor 
presenciou em viagem de campo no início de 2013.

Se é patente que temas como o desmatamento na Amazônia forçam 
a diversificação programática entre elites dos sistemas alimentares de 
maneira mais intensa que os temas indígenas — que, de fato, formam 
um dos eixos centrais da atual aliança entre CNA, IPA, FPA e determi-
nadas pastas do Executivo — (POMPEIA, 2021c), é digno de nota que, em 
anos recentes, algumas representações corporativas ligadas às commodi-
ties tenham começado a inflexionar as posições sobre as TIs. A Coalizão 
Brasil Clima, Florestas e Agricultura é um exemplo: preferindo evitar 
o tema desde sua criação, em meados dos anos 2010, o fórum passou a 
defender as demarcações a partir do final de 2018, ainda que timidamente, 
enfatizando a relevância das TIs para o combate ao desmatamento e à 
apropriação privada de áreas públicas (CARNEIRO DA CUNHA, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo analisou estratégias de agentes proeminentes do campo 
do agronegócio para avançar os arrendamentos de TIs e outras formas 
de operação empresarial nessas áreas. Ao promoverem a inserção de 
TIs demarcadas em circuitos nacionais e globais de commodities agro-
pecuárias, tais estratégias configuram uma outra face da ação política 
que procura obstaculizar as demarcações de TIs, considerando que, em 
ambos os casos, o objetivo, conectado ao aprofundamento da inserção 
externa neoextrativista do país, é ampliar o estoque de áreas disponíveis 
para as commodities.
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O artigo iniciou-se com análise da reestruturação política engen-
drada, no último decênio, no campo do agronegócio. Foi no contexto 
dessa alteração, marcada sobretudo pela ampliação da capacidade de 
concertação entre elites empresariais e parlamentares, que se examinou, 
em seguida, o dispositivo político dominante que opera para defender os 
arrendamentos e suas variantes: a engrenagem IPA/FPA. Posteriormente, 
o trabalho abordou as táticas discursivas que agentes dessa articulação 
mobilizam, em conjunto com alguns líderes indígenas, para legitimar as 
referidas estratégias, da mesma forma que identificou as tramitações que 
eles procuram impulsionar no Legislativo e no Executivo.

Em contrapartida, tais tentativas de mudanças normativas são enfren-
tadas por organizações indígenas de ampla representatividade e por alguns 
fóruns empresariais que começam a perceber a urgência, para as ativi-
dades de seus membros, de proteger os territórios indígenas. Ademais, 
a própria literatura antropológica tem apontado, por meio de análises 
de distintos casos de arrendamentos, as inúmeras consequências nega-
tivas que eles têm implicado para os índios, como a desterritorialização 
e o desequilíbrio ecossistêmico.
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A atuação da CNA na tentativa 
de desconstrução dos direitos 
territoriais indígenas
ANA CLAUDIA DIOGO TAVARES

ERIKA MACEDO MOREIRA

INTRODUÇÃO

Os direitos territoriais indígenas nos remetem ao processo de coloni-
zação brasileiro, marcado pela apropriação violenta de territórios e pelo 
genocídio dos povos originários do continente. Esse processo, entre-
tanto, marcado por contradições e conflitos, incluiu o reconhecimento 
formal de direitos territoriais dos povos indígenas pelos colonizadores. 

A construção dos direitos territoriais indígenas, portanto, pode ser 
compreendida como um processo histórico-social de disputas político-
-jurídicas. No período histórico mais recente, o resultado dessas disputas 
se consolidou no texto da Constituição brasileira de 1988, sob influência 
de mobilizações coletivas e articulações direcionadas aos constituintes. 

Destacamos, por um lado, o protagonismo de diversos povos indí-
genas, representados pela União das Nações Indígenas (UNI),1 apoiados 
por um conjunto variado de entidades. Por outro, a conjunção de setores 
econômicos, especialmente os ligados à mineração, e de militares, com 
apoio da grande mídia, buscava a restrição desses direitos. Para isso, usou 
campanhas de disseminação de notícias falsas sobre as organizações de 

1 Entidade criada em 1980 para representar os interesses das comunidades indígenas, composta 
inicialmente por representantes de 15 etnias. Sobre a criação e a atuação da UNI, consultar 
Deparis (2007). 
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defesa dos direitos indígenas (LACERDA, 2007 e 2008; CARNEIRO DA 
CUNHA, 2018).

A Constituição brasileira, promulgada em 5 de outubro de 1988, além 
de reconhecer aos povos indígenas o direito originário sobre suas terras, 
já assegurado pelas Constituições anteriores, inaugurou o constituciona-
lismo de perspectiva pluralista e comunitarista, com uma série de desa-
fios impostos pelo reconhecimento dos direitos indígenas, garantindo 
uma nova relação entre o Estado e esses povos. Esses desafios podem ser 
classificados em três dimensões da mudança de paradigma: a da tutela-
-proteção; a da diversidade de modos de vida; e a da identidade e da auto-
determinação (MOREIRA, 2014).

Os questionamentos dos direitos indígenas, contudo, não cessaram 
com a promulgação da Constituição de 1988. Na década de 1990, algumas 
propostas no sentido de dificultar o reconhecimento ou limitar o exer-
cício dos direitos indígenas começaram a tramitar no Legislativo.2 Além 
das primeiras tentativas de alteração constitucional, as articulações na 
bancada ruralista3 levaram à criação de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) para investigar a atuação da Fundação Nacional do Índio 

2 Para pesquisar as propostas legislativas, acessar: https://www.camara.leg.br/busca-portal/
proposicoes/pesquisa-simplificada. Acesso: em 09 abr. 2022. Uma série de propostas que 
contém a palavra “indígena”, entretanto, já consta no ano de 1989. Uma pesquisa exploratória 
no site indica nesse ano a predominância de projetos de lei que buscavam regulamentar a mine-
ração nas terras indígenas.

3 Segundo Bruno (1997, p. 20), a Bancada Ruralista foi formada na Assembleia Nacional Constituinte 
(ANC) de 1987/1888 e consiste no “espaço de representação direta dos grandes proprietários de 
terra e empresários rurais” no Congresso Nacional. Na época denominada Frente Agrícola para 
a Agropecuária Brasileira (Faab), atualmente se denomina Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA).

https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada
https://www.camara.leg.br/busca-portal/proposicoes/pesquisa-simplificada
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(Funai), em 1999.4 As pressões sobre o Executivo para mudanças norma-
tivas, buscando dificultar os procedimentos de demarcação, resultaram 
na edição do Decreto nº 1.775/1996, por Fernando Henrique Cardoso, que 
incluiu a previsão de contraditório e ampla defesa.

Essa pauta gradativamente ganhou espaço na agenda das organi-
zações de representação do patronato rural. O objetivo deste artigo é 
abordar a atuação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA),5 a entidade sindical6 de grau superior que representa os empre-
gadores rurais do Brasil. 

Apesar das diferenças em relação a outras organizações patronais,7estas 
“não prescindem do espaço sindical patronal, enquanto espaço tradicional 
e reconhecido de representação política” (BRUNO et al., 2008, p. 13) na 
divisão de trabalho e na concorrência entre elas. Entre as características 

4 O Relatório final da referida CPI está disponível no site da Câmara dos Deputados, através do 
seguinte link: https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-tem-
porarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpifunai/relatoriofinal.pdf. Acesso: em 
09 abr. 2022. Em 2015, uma nova CPI foi instaurada, também a partir da ação da bancada rura-
lista, dessa vez com o objetivo de investigar não apenas a atuação da Funai na demarcação de 
terras indígenas, mas também o Incra na titulação de terras quilombolas. 

5 A CNA foi fundada em 1964, sob a denominação Confederação Nacional da Agricultura, como 
entidade sindical de grau superior, reconhecida através do Decreto-Lei nº 53.516, a partir de 
sua previsão legal no Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 e da transformação estatutária 
da Confederação Rural Brasileira (CRB). Embora um conjunto de pesquisadores se refira à 
primeira fundação da CRB em 1928, Galvão encontrou evidências da criação da CRB em 1926, 
considerando que a primeira fase dessa entidade remonta ao período de 1926 a 1951 (GALVÃO, 
2020, p. 76).

6 A CNA se organiza a partir da reunião de federações no âmbito dos estados, que por sua vez 
reúnem os sindicatos patronais nos municípios brasileiros, o que possibilita uma grande capi-
laridade no território nacional.

7 Para uma análise mais complexa das disputas, tensões e diferenciações entre as representa-
ções patronais rurais, ver Bruno et al.(2008; 2009) e Carneiro (2008). Sobre a atuação da CNA, 
consultar Leal (2002), Ramos (2011), Tavares (2012) e Galvão (2020). Sobre organizações 
patronais no Brasil em perspectiva histórica, ver Mendonça (1997, 2005, 2006, 2010). Sobre 
a representação de interesses e a retórica do patronato rural em geral, ver Bruno (1996, 1997, 
2002, 2008, 2009).

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpifunai/relatoriofinal.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpifunai/relatoriofinal.pdf
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que as unificam, destaca-se a defesa do direito absoluto de propriedade e 
do uso da violência como recurso legítimo contra movimentos populares 
na garantia da propriedade (BRUNO, 1997; 2002; BRUNO et al., 2009).

A CNA atua de forma abrangente, exercendo pressões sobre o Executivo, 
o Legislativo e o Judiciário na defesa dos interesses de seus representados. 
No Legislativo, se destaca no lobby direcionado ao Congresso Nacional, 
com uma agenda de acompanhamento do Legislativo profissionalizada, 
por meio de consultoras contratadas. O departamento jurídico, além de 
consultorias, propõe ações judiciais e petições do interesse da entidade. 
Há ainda uma divisão interna em comissões temáticas, entre as quais 
uma Comissão de Assuntos Fundiários, que incorpora a temática indí-
gena (TAVARES, 2012). 

Num estudo anterior sobre as formas de atuação e as disputas pela 
CNA ligadas a legislações agrárias, ambientais e trabalhistas, percebemos 
que, embora a histórica oposição à reforma agrária não tenha perdido 
força, surgiram outros opositores explícitos nas publicações da entidade 
sindical, em especial a partir de meados dos anos 2000:8

Os ambientalistas e ONGs ambientalistas, além dos antropó-
logos que fornecem os laudos que subsidiam a demarcação de 
territórios indígenas e a titulação dos territórios quilombolas. 
(TAVARES, 2012, p. 115). 

A emergência dos assuntos indígenas e quilombolas (e de questiona-
mentos sobre políticas ambientais) coincide com o período que Almeida 
(2006) identifica, nas ocorrências registradas pela Comissão Pastoral 

8 Guimarães (2008, p. 114) identifica uma articulação de setores anti-indígenas, desde 2002, 
com “apoio e respaldo na Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, na Confederação 
Nacional da Indústria e nos Governos dos estados de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, do 
Mato Grosso, de Rondônia e de Roraima, que mobilizam suas bases parlamentares na Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, muitas das quais integrando a sustentação política do 
governo federal no Congresso Nacional para conter o avanço dos trabalhos de demarcação 
das terras indígenas”.
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da Terra (CPT) ao longo de 2006, um deslocamento do significado de 
conflitos no campo e ligados à terra, que “passa a incorporar mais e mais 
a noção de território e os fatores identitários correspondentes, deline-
ando novas perspectivas de mobilização e luta” (ALMEIDA, 2006, p. 16).

Pompeia (2018) identifica emergir, em 2010, o posicionamento sobre 
as questões indígena e quilombola em documentos estratégicos9 daquilo 
que nomeia como concertação do agronegócio, organizada pela Associação 
Brasileira do Agronegócio (ABAG), que contava com a participação da CNA.

No presente artigo, inicialmente discutimos os direitos territoriais 
indígenas assegurados pela Constituição de 1988 e impactados pelas 
disputas/defesas de teses jurídicas que permeiam a judicialização da 
política de demarcação de terras. Os fundamentos dessas disputas e 
teses representam a continuidade do pensamento colonial e negam os 
sentidos jurídico-políticos dos direitos indígenas. 

Em seguida, retomamos e aprofundamos a análise sobre a atuação da 
CNA contra as demarcações de territórios indígenas no período pós-Cons-
tituição de 1988 até o momento da ruptura institucional, representada 
pelo golpe midiático-parlamentar-judicial que caracterizou o impeach-
ment da presidenta Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016. 

Esse recorte também se justifica pelo fato de que, em pesquisa recente 
sobre assuntos fundiários relacionados à temática indígena no site da 
referida CNA, encontramos um limite temporal de publicações aces-
síveis: a partir de 2016,10 o mesmo ano do golpe. A CNA já era presidida 

9 O autor faz referência à construção do documento “Agronegócio –Desenvolvimento e 
Sustentabilidade: Plano de Ação 2011/2014/2020”, apresentado aos candidatos à Presidência 
da República pela Abag em 2010.

10 Em 2 de janeiro de 2021, a pesquisa realizada para o presente artigo, com foco na atuação da 
CNA sobre os direitos territoriais indígenas, a partir da Constituição de 1988, iniciou-se no 
próprio sítio eletrônico da entidade patronal, em que não consta mais menção ao informativo 
impresso Gleba. A ausência de acesso aos conteúdos anteriores pode revelar uma tentativa de 
apagamento das ações protagonizadas por Kátia Abreu, que se tornou ministra da Agricultura 
e defensora do governo Dilma Rousseff contra a abertura de processo de impeachment.
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João Martins da Silva Junior, que fora 1º vice-presidente da entidade na 
gestão de Kátia Abreu (2008-2014).11

Em um primeiro momento, portanto, tratamos das frentes de atuação 
publicizadas pela própria entidade desde a década de 1990. A lacuna entre 
os anos de 2010 e 2015 em relação às informações de suas ações, causada 
pela própria entidade, nos levou a pesquisas em outros sites.12 Avaliamos 
que essas outras fontes ajudam a traçar uma perspectiva crítica sobre a 
atuação da CNA. Ao mesmo tempo, limitaram a análise de como a própria 
entidade divulgou suas ações no período determinado.

Por fim, destacamos a atuação da CNA de 2016 a 2020, período marcado 
pela tomada do poder pela direita, que levou Michel Temer à Presidência 
da República em 2016, e, em seguida, pela ascensão da extrema-direita, 
que assume o governo em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro para a 
presidência da República. 

Embora o recorte possa ser questionável, uma vez que diversos fatores 
além da mudança de governo interferem na atuação da entidade sobre 
os direitos territoriais indígenas, é nesse quadro que as tentativas de 
desconstrução desses direitos se aprofundam e os retrocessos se intensi-
ficam. No mesmo cenário, os povos indígenas e as organizações de apoio 
se mobilizam para reafirmar seus direitos e evitar que se concretize essa 
desconstrução. As disputas permanecem configurando o Direito como 
produto e espaço de conflitos (THOMPSON, 1987). 

11 Kátia Abreu foi eleita em 2008 e reeleita nos anos de 2011 e 2014 para a presidência da entidade 
patronal, com discursos marcados pela defesa do agronegócio, pela criminalização de movi-
mentos de luta pela terra e por questionamentos tanto das legislações ambientais quanto dos 
procedimentos de demarcação de territórios indígenas e quilombolas. Embora tenha sido eleita 
como presidente da CNA para o triênio 2014/2017, o então vice-presidente eleito, João Martins 
da Silva Júnior, assumiu a presidência com a licença de Kátia Abreu para campanha eleitoral; 
posteriormente, Abreu assumiria o Ministério da Agricultura de Dilma Rousseff. Silva Júnior 
foi eleito presidente da CNA para o triênio 2017/2021.

12 O período de 2010 a 2015 foi analisado a partir de uma pesquisa das notícias de outros sites que 
reproduzem matérias e notas da CNA, como os sites Canal Rural e Portal do Agronegócio, e em 
notícias de outros portais, inclusive de apoio aos movimentos indígenas, que produziam denún-
cias e se contrapunham às pautas da CNA.
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A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENA  

NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

O reconhecimento do direito originário e congênito dos índios às suas 
terras no Brasil remonta ao período colonial. Conforme as Cartas Régias 
de 30 de Julho de 1609 e de 10 de setembro de 1611 ou mesmo o Alvará de 1º 
de Abril de 1680 — que declarou que as sesmarias concedidas pela Coroa 
Portuguesa não podiam afetar os direitos originais dos índios sobre suas 
terras13 —, o que vemos na historiografia é que o esbulho das terras indí-
genas foi contínuo e marcado por tentativas constantes de estabelecer 
ambiguidades, contradições e disputas jurídicas.

A Constituição de 1934 já previa direitos territoriais indígenas, incluindo 
a garantia da posse inalienável da terra. Esses direitos foram reiterados 
nas Constituições posteriores, acrescendo-se, na Constituição de 1967, 
a previsão de que a propriedade das terras indígenas seria da União, e, 
na Emenda Constitucional nº 1, de 1969, a nulidade dos “efeitos jurí-
dicos de qualquer natureza” que tivessem por objeto o domínio, a posse 
ou a ocupaçãodas terras indígenas, proibindo expressamente ações ou 
indenizações contra a União e a Funai nesses casos, nos primeiros pará-
grafosdo artigo 198 (BRASIL, 1969). Os direitos territoriais também 
foram salvaguardados pelo Estatuto do Índio de 1973, embora sob uma 
concepção tutelar e integracionista14 (CARNEIRO DA CUNHA, 2018; 
EVANGELISTA, 2004). 

A Constituição de 1988 representou uma ruptura com a visão inte-
gracionista anterior (SOUZA FILHO, 2021, p. 107) e a superação do 
paradigma assimilacionista, ao consagrar o caráter plural da sociedade 

13 Segundo Carneiro da Cunha (1987, p. 58) “Primários e naturais senhores de suas terras eram 
enquanto tais isentos de qualquer foro ou qualquer tributo sobre elas”.

14 Nesse sentido, o art. 1º da Lei 6.0001/1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio, estabelece: 
“Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, 
com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comu-
nhão nacional” (BRASIL,1973, grifos nossos).
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brasileira, repudiar o racismo e enfatizar a autonomia dos povos e o reco-
nhecimento das terras que tradicionalmente ocupam (ARAÚJO JÚNIOR, 
2018, p. 198). Também aboliu o regime tutelar, a hierarquização e a homo-
geneização de grupos indígenas (Ibid.). 

Pela primeira vez o reconhecimento dos direitos indígenas na 
Constituição de 1988 foi objeto de um capítulo específico: o Capítulo 
VIII (“Dos Índios”) do Título VIII (“Da Ordem Social”), nos artigos 231 
e 232. Os direitos territoriais indígenas são direitos fundamentais, o que 
implica a proibição de reformas constitucionais tendentes a abolir esses 
direitos15 (Ibid., pp. 199-200). Nesse sentido, 

[...] As visões que coloquem outros bens jurídicos em patamar 
superior aos interesses indígenas ou que confiram menor status 
aos saberes, práticas, seres e modos de vida dos indígenas são, 
além de racistas, inconstitucionais. (Ibid., p. 202).

Os direitos humanos, porém, são resultados sempre provisórios de 
lutas sociais (HERRERA FLORES, 2009). A concepção crítica dos direitos 
humanos implica em contextualizá-los, sobretudo no período contempo-
râneo, marcado por mudanças na ordem global sob hegemonia do neoli-
beralismo (Ibid.). As interpretações jurídicas no sentido da garantia dos 
direitos territoriais são importantes nas disputas pelos direitos, mas não 
prescindem de pressões e mobilizações sociais. Enquanto organizações e 
articulações patronais, incluindo a CNA, tentam desconstruir os direitos 
territoriais indígenas, os povos indígenas e seus apoiadores buscam 
efetivar = direitos constitucionalmente reconhecidos e evitar retrocessos.

Em novembro de 1985, José Afonso da Silva — o constitucionalista e 
professor da Faculdade de Direito da USP que compôs a Comissão Afonso 
Arinos — submeteu um texto de sua autoria intitulado “Terras indígenas”, 

15 Conforme o art. 60, parágrafo 4º da Constituição brasileira de 1988, “não será objeto de delibe-
ração a proposta de emenda tendente a abolir: IV — os direitos e garantias individuais” (BRASIL, 
1988). A interpretação dominante estende a proibição a todos os direitos fundamentais e não 
apenas aos individuais. 
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com seis parágrafos, “à apreciação não só da Comissão, mas das entidades 
de apoio à questão indígena e à União Nacional dos Índios” (CARNEIRO 
DA CUNHA, 2018, p. 434). Carneiro da Cunha16(Ibid., p.435) entende que 
essa consulta “foi essencial e propiciou o debate e o acordo entre várias 
organizações sobre uma proposta de texto para a Constituinte”,17 o que 
resultou “numa proposta concertada” sobre um texto concreto.

Na resposta das entidades, enviada em 3 de dezembro de 1985, Carneiro 
da Cunha (1985, pp. 435-436) destaca a proposta de definição de terras 
ocupadas pelos índios, coerente com o conhecimento antropológico,18 
adotada pela Comissão Afonso Arinos de forma mais sintética,19 que 
desaguou na redação do art. 231, parágrafo 1º, da Constituição de 1988. 

Art. 231, §1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preser-
vação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 
as necessárias asua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e suas tradições. (BRASIL, 1988)

16 Manuela Carneiro da Cunha (2018), no artigo para o dossiê 30 anos da Constituição brasileira, 
apresenta as disputas a partir de sua visão, como participante na “condição de acadêmica com 
intervenções no debate público”, compondo o grupo que contribuiu na redação da proposta 
do movimento indígena para a Constituinte.

17 Destaca as seguintes entidades: Comissão Pró-Índio de São Paulo, Associação Nacional de Apoio 
ao Índio do Rio Grande do Sul (Anai RS), Centro de Trabalho Indigenista (CTI), Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA), UniSul, Coordenação de Terras Indígenas do Ministério da 
Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad), o Grupo de Trabalho Indígena da OAB/RJ, a 
Fundação Nacional Pró-Memória, a Sudelpa e a assessoria de dois advogados: Dalmo de Abreu 
Dallari e Carlos Frederico Marés. (CARNEIRO DA CUNHA,2018, p.435).

18 Art. 1º, parágrafo 1º:“São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para 
caça, pesca, coleta, agricultura e outras atividades produtivas, bem como todas as áreas necessá-
rias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos e costumes próprios, estando incluídas 
as áreas necessárias à preservação de seu meio ambiente e de seu patrimônio histórico”(CAR-
NEIRO DA CUNHA,2018, p.436).

19 “Art. 381, § 1º. São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, e as necessárias á sua vida segundo usos e costumes próprios, incluídas 
as necessárias à preservação de seu ambiente e do patrimônio histórico” (BRASIL,1986).
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Carneiro da Cunha (2018, p. 436) considera que era mais genérico 
o texto do “Programa Mínimo: Direitos Indígenas na Constituição 
Brasileira”, divulgado em 1986, assinado por 29 organizações não gover-
namentais, tendo a frente a União das Nações Indígenas (UNI). 

O referido documento enunciava alguns princípios básicos para a 
construção de uma constituição democrática: “a garantia dos direitos 
territoriais e culturais próprios dos povos indígenas, bem como o acesso 
à plena participação na vida do país” (UNI et al., 1986, p. 1). Afirmava os 
índios como os “primeiros ocupantes desta terra” e “os primeiros destitu-
ídos de seus direitos fundamentais”, uma referência a seus direitos origi-
nários, e demarcavam o momento como o início do “resgate da dívida 
social no Brasil” (Ibid.,grifos do original). O Programa Mínimo elenca os 
seguintes cinco pontos: 1) o reconhecimento dos direitos territoriais dos 
povos indígenas como primeiros habitantes do Brasil; 2) a demarcação e 
a garantia das terras indígenas; 3) o usufruto exclusivo, pelos povos indí-
genas, das riquezas naturais existentes no solo e no subsolo de seus terri-
tórios; 4) o reassentamento, em condições dignas e justas, dos posseiros 
pobres que se encontram nas terras indígenas e 5) o reconhecimento e 
o respeito às organizações sociais e culturais dos povos indígenas, com 
seus projetos de futuro, além das garantias da plena cidadania. (Ibid.).

A maior reação de setores patronais20 às propostas indígenas se confi-
gurou na articulação de uma campanha21 de calúnias e matérias falsas 
contra as organizações de apoio aos indígenas, que alegavam haver “uma 
conspiração internacional para impedir a lavra de minérios no Brasil ao 

20 Araújo Júnior (2018, pp. 184-185) identifica os principais opositores à causa indígena no período: 
as Forças Armadas e os representantes de interesses das empresas mineradoras.

21 Lacerda (2007, p. 152) comenta que a deflagração dessa campanha, em 9 de agosto de 1987, 
pelo jornal O Estado de São Paulo contra o Cimi, mudou o clima político até então favorável às 
propostas avançadas e inovadoras das organizações indígenas e de seus apoiadores. Por trás da 
campanha, o Cimi identificava o interesse de mineradoras na exploração de terras indígenas. 
Para um detalhamento sobre a tramitação das propostas e a mobilização dos indígenas na ANC, 
ver Lacerda (2007; 2008). 
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resguardar as terras indígenas da exploração minerária” (CARNEIRO 
DA CUNHA, 2018, p. 439).

A Constituição de 1988, além de revogar expressamente o programa 
assimilacionista22 dos índios, reconheceu a natureza histórica dos direitos 
indígenas à terra,23 ao prever, no caput do artigo 231, “os direitos originá-
rios sobre as terras que tradicionalmente ocupam”.

Os direitos indígenas à terra derivam do indigenato e, nesse sentido, 
são direitos originários — antecedem o Estado e independem de seu reco-
nhecimento (Ibid., p. 440). Esse entendimento foi firmado pelo jurista 
João Mendes Júnior no início do século XX, ao afirmar, com base no Alvará 
de 1º de abril de 1680 (que reservava as terras indígenas da concessão de 
sesmarias), que “o indigenato não é fato dependente de legitimação, ao 
passo que a ocupação, como fato posterior, depende de requisitos que 
a legitimam” (MENDES JÚNIOR, 2018, p. 350). José Afonso da Silva 
reiterou essa tese em 1984: 

O indigenato não se confunde com a ocupação, com a mera 
posse. O indigenato é a fonte primária e congênita da posse 
territorial; é um direito congênito, enquanto a ocupação é 
título adquirido. O indigenato é legítimo por si. (SILVA, 1984, 
p. 4 apud CARNEIRO DA CUNHA, 2018, p. 440).

22 Carneiro da Cunha (2018) sintetiza o programa assimilacionista que precedeu a Constituição de 
1988 nos seguintes termos: “nos textos constitucionais de 1946 (art. 5º), 1967 (art. 8º) e 1969 (art. 
8º), estipulava-se que competia à União legislar sobre ‘a incorporação dos silvícolas à comunhão 
nacional’. Essa ‘incorporação’, cuja variante era ‘integração’, era entendida pelos órgãos oficiais 
como ‘assimilação’. Ou seja, o intuito da política indigenista republicana e, explicitamente, a 
partir de 1946, era a destruição das tradições indígenas [...]. Em poucas palavras, o programa 
era o etnocídio, a destruição das sociedades indígenas.” (CARNEIRO DA CUNHA,2018, p.840).

23 O Programa Mínimo elaborado pela UNI em 1986 continha a seguinte formulação no ponto 
relativo aos direitos territoriais: “Os índios devem ter garantida a terra, que é seu ‘habitat’, isto 
é, o lugar onde vivem segundo sua cultura e onde viverão suas futuras gerações. Este direito 
deve ter primazia sobre outros, por ter origem na ocupação indígena, que é anterior a chegada 
dos europeus” (UNI et al., 1986, p. 1).
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A Constituição brasileira de 1988 foi explícita ao prever a nulidade 
e a extinção dos atos cujo objeto fosse a ocupação, o domínio e a posse 
das terras indígenas (art. 231, parágrafo6º),24 o que já era previsto pelas 
Constituições e legislações anteriores.

Além disso, até a Constituição de 1988, prevalecia a concepção tutelar 
sobre o indígena, que o impedia de entrar em nome próprio com ações 
judiciais. A superação dessa concepção está inscrita no artigo 232 da 
Constituição de 1988.25

O segundo ponto do Programa Mínimo apresentado pela UNI e por 
entidades de apoio aos constituintes, sobre a demarcação e a garantia das 
terras indígenas, expunha a questão da seguinte forma:

Conforme a Lei nº 6.001/73, terminou em 21 de dezembro de 
1978 o prazo para a demarcação de todas as terras indígenas. 
Hoje, apenas 1/3 das terras está demarcado. Por isso é neces-
sário colocar esta questão na nova Constituição Brasileira. 
Contudo, só a demarcação não basta: é preciso que as terras, 
uma vez demarcadas, sejam efetivamente garantidas, para 
evitar as invasões constantes que até hoje ocorrem. (UNI et 
al. 1986, p. 1, grifo do original)

24 Nos termos do art. 231, parágrafo6º: “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”(BRASIL,1988).

25 De acordo com Carneiro da Cunha (2018), “o que se tornaria o artigo 232 da Constituição, um 
artigo de apenas duas linhas e meia que não suscitou oposição, foi incluído na nossa proposta 
por sugestão de Dalmo Dallari. Ele resolvia, de uma penada, dois problemas: afirmava a capa-
cidade jurídica dos índios e suas formas de organização e confiava sua defesa a um curador, 
o Ministério Público” (CARNEIRO DA CUNHA,2018, p.432). Nos termos do artigo 232 da 
Constituição de 1988: “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).
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Portanto, a atuação anterior dos governos, insuficiente no sentido 
de promover demarcações e desintrusões e de evitar invasões dos terri-
tórios demarcados, também contribui para explicar a movimentação 
mais tímida do patronato rural em relação aos direitos territoriais indí-
genas, em comparação com a agressiva oposição à inserção da política 
de reforma agrária no texto constitucional,26 objeto do primeiro Plano 
Nacional de Reforma Agrária de 1985,27 com base nas normas constitu-
cionais e legais então vigentes.

O prazo de cinco anos para a conclusão das demarcações de terras 
indígenas pela União foi previsto no Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988, art. 67, ADCT).

Esse prazo, que visa a garantir os direitos territoriais indígenas, 
começou a ser usado na retórica da CNA dos últimos anos (CNA, 2014), 
a fim de defender a interrupção das demarcações pelo governo federal.

Entretanto, os direitos indígenas sobre as terras independem de 
demarcação (SILVA, 2012, p. 846), pois o que define as terras indígenas 
é a ocupação tradicional:

A demarcação de terras indígenas somente é necessária para 
sua própria proteção física, mas não se pode deixar de prote-
gê-las juridicamente ainda que não haja demarcação. Isto é, a 
demarcação não é o ato administrativo que constitui a terra 
indígena, mas é mero ato de reconhecimento, de natureza 
declaratório. (SOUZA FILHO, 2021, p. 148)

Para regulamentar os dispositivos constitucionais, foi editado, durante 
o governo de Fernando Collor de Mello, o Decreto nº 22, de 4 de fevereiro 
de 1991, que dispôs sobre o procedimento administrativo de demarcação 

26 Sobre a atuação das organizações patronais no combate as propostas de reforma agrária na 
constituinte, ver Mendonça (2006) e Bruno (1997).

27 Para análise sobre o I Plano Nacional de Reforma Agrária e a polarização em torno de tal plano, 
ver Bruno e Carvalho (2009).
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de terras indígenas, revogando o Decreto nº 94.945, de 23 de setembro 
de 1987, que antes dispunha sobre a matéria. O referido decreto previu, 
entre outras questões, a participação dos grupos indígenas envolvidos em 
todas as fases (BRASIL, 1991, art. 2º, parágrafo3º), bem como a “revisão 
das terras indígenas consideradas insuficientes para a sobrevivência física 
e cultural dos grupos indígenas” pelo órgão de assistência ao índio, no 
prazo de um ano (Ibid., art. 7º).28

Souza Filho considera, em publicação editada pela primeira vez em 
1998, que, apesar de seus defeitos, sob a vigência desse decreto foram 
demarcadas “as mais importantes e maior número de terras indígenas, 
em unidades e em extensão territorial” (SOUZA FILHO, 2021, p. 152).

No governo FHC, esse decreto foi revogado pelo Decreto nº 1.775, de 8 
de janeiro de 1996, que desde então passou a regular a matéria e continua 
vigente, introduzindo o contraditório e a ampla defesa dos proprietá-
rios no procedimento29 (BRASIL, 1996, art. 2º, parágrafo8º, c/c art. 9º). 
Souza Filho (2021, p. 153) avalia que o primeiro ano de prática do contra-
ditório, entretanto, não provocou mudanças significativas: as contes-
tações inconsistentes não alteraram o resultado das demarcações nem 
evitaram a propositura de ações judiciais contra os atos.

A atuação da CNA no período que se seguiu à promulgação da 
Constituição de 1988 inclui uma série de críticas ao Decreto nº 1.775/1996, 
a partir do momento em que as demarcações e as tentativas de desin-
trusão de territórios indígenas se ampliaram e esbarraram nos interesses 
da classe dominante rural, representados pela entidade sindical patronal.

28 Prazo aumentado pelo Decreto nº 608, de 20 de julho de 1992, para 5 de outubro de 1993.

29 Souza Filho (2021) destaca que o então ministro da Justiça Nelson Jobim “defendera, antes de 
assumir o cargo, sem êxito junto ao STF, a tese de inconstitucionalidade do Decreto 22/91 exata-
mente porque não garantia o contraditório exigido pela Constituição de 1988. O Supremo não 
conheceu a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Estado do Pará contra demar-
cações de terras indígenas, e por isso não julgou o mérito. Quando assume o ministério, retoma 
a tese e impõe novo procedimento” (SOUZA FILHO, 2021, p.152).
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AS TENTATIVAS DE DESCONSTRUÇÃO DOS DIREITOS TERRITORIAIS 

INDÍGEAS PELA CNA: DO PÓS-1988 AO GOLPE-IMPEACHMENT EM 2016

Na década de 1990, a atuação da CNA em assuntos fundiários se centrou 
no combate à reforma agrária e na criminalização de movimentos de luta 
pela terra, a partir da defesa do direito absoluto de propriedade privada 
(TAVARES, 2012). 

A gradativa ênfase da CNA em relação à demarcação de territórios indí-
genas e à titulação de terras quilombolas pode ser parcialmente compre-
endida à luz de alguns fatores, entre os quais: a ampliação dos espaços 
conquistados por organizações e movimentos indígenas e quilombolas; a 
execução de políticas públicas de demarcação de terras indígenas e titu-
lação de terras quilombolas; a retirada de terras do mercado, na medida 
em que terras indígenas e quilombolas são inalienáveis (Ibid., p. 120); e 
a expansão da fronteira agrícola em direção às terras amazônicas brasi-
leiras, em especial para a plantação mecanizada de soja (SILVA, 2006).

A atuação voltada aos direitos territoriais indígenas envolveu articu-
lações e pressões sobre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
Incluiu também a construção de uma retórica calcada no ideário colonial 
que desqualifica o trabalho de antropólogos, na tentativa de desconstruir 
ou restringir os direitos indígenas. 

A CNA também atua em meio à sua base social, prestando orientações 
jurídicas30 sobre as ações judiciais passíveis de serem manejadas pelos 
que se sentirem lesados com procedimentos de demarcação de territórios 

30 Em 2009, a matéria intitulada “Ilícitos no processo de demarcação de terras indígenas”, na seção 
“Terras Indígenas”, assinada pelo advogado Rudy Maia Ferraz, traz orientações jurídicas aos 
produtores rurais. Ele é apresentado como especialista em direito agrário e assessor técnico 
da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários (GLEBA, 2009, pp. 10-11). O referido advogado 
foi posteriormente citado em conversas telefônicas interceptadas pela Polícia Federal numa 
investigação solicitada pelo Ministério Público Federal. Os diálogos mencionavam que era 
necessário pagar-lhe, para que fizesse o parecer do relator da PEC nº 215/2000, Osmar Serraglio 
(WROBLESKI, 2014). Apesar de a CNA, na ocasião, ter apresentado uma nota que informava 
que o contrato com o assessor já havia sido finalizado, ele consta como subscritor de petições 
da CNA direcionadas ao STF em 2019.
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indígenas (GLEBA, 2009, pp. 10-11). Nessas orientações, há conselhos 
sobre a produção de laudos antropológicos, etnohistóricos e ambientais 
para contraditar o laudo da Funai, de preferência no Judiciário, através 
de ação judicial para produção de provas (Ibid.).

No campo judicial, a presença e a intensidade da CNA e das entidades 
patronais que a compõem no Mato Grosso do Sul foram evidenciadas 
por Moreira (2018):

No caso de Mato Grosso do Sul, de 1984 para cá, a União homo-
logou 32 áreas como Terras Indígenas, totalizando 629.505 
hectares. No entanto, muitas áreas continuam sendo reivindi-
cadas, e constantemente, a política acaba sendo alvo de ações judi-
ciais. Em 2011, segundo a FAMASUL [Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul], indígenas disputam terras 
em 47 fazendas de 17 cidades de MS. Todas as fases do procedi-
mento de demarcação são questionadas na Justiça.

De acordo com a análise das ações judiciais em andamento, 
as ações dos proprietários de terras são pautadas a partir de 3 
estratégias jurídicas: 1) ações possessórias (reintegração de 
posse/cautelar), no âmbito da Justiça estadual, para conse-
guir liminar e ordenar o despejo, quando ocorrem ações de 
retomada de terras, 2) ações ordinárias ou declaratórias de 
domínio, cumuladas com pedidos indenizatórios, para declarar 
a validade dos títulos registrados em cartório, 3) intervenções 
nas ações de demarcação/pedidos de suspensão do processo 
de vistoria, com base em alguma nulidade processual. Muito 
embora a utilização não seja excludente do uso da outra, sendo 
que, no geral, cada uma dessas ações não tem menos de 10 
volumes, com muitos documentos repetitivos.

Pela análise das ações, fica clara a ação conjugada entre proprie-
tários de terras e entidades representativas — sindicatos rurais, 
federação dos sindicatos rurais, Municípios e o próprio governo 
do Estado de Mato Grosso do Sul — na busca pela limitação 
dos direitos indígenas, especialmente na sua dimensão terri-
torial. (MOREIRA, 2018, pp. 272-273)
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Essa movimentação processual no âmbito do sistema de justiça repre-
senta mais uma estratégia da CNA articulada com suas entidades represen-
tadas, no sentido de produzir contradições e ambiguidades nos processos 
em andamento. Isso ocorreu sobretudo a partir da decisão judicial da 
Petição nº 3.388 de Roraima, no caso da demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol. Ainda que haja decisão, em sede de embargos de 
declaração, definindo que a decisão é aplicável exclusivamente ao caso, 
é fato que o uso das teses jurídicas do marco temporal e do esbulho reni-
tente tem prestado um desserviço ao processo de reconhecimento e titu-
lação das terras indígenas. 

Associada às condicionantes estipuladas na decisão sobre a Raposa 
Serra do Sol na Petição 3.388/RR, a Súmula nº 650 do STF, que estabelece 
que os aldeamentos extintos não compõem bens da união, também tem 
sido evocada para dar fundamentação jurídica ao marco temporal, confi-
gurando retrocesso em processos demarcatórios de terras indígenas.

A tese do marco temporal estabelece a data de 5 de outubro de 1988 
como limite para a ocupação e a perdurabilidade da relação do povo indí-
gena com a terra, exceto se caracterizado esbulho renitente. Ou seja, é 
preciso comprovar, através de ação possessória judicializada ou pela 
“materialidade dos fatos”, que, por ação involuntária, os povos indí-
genas foram expulsos e/ou proibidos de voltar às suas terras/territórios. 

No âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.017.365, 
relacionado ao pedido de reintegração de posse contra os Xokleng (SC), 
o STF reconheceu a repercussão geral do caso e lá estabelecerá os limites 
para o uso do marco temporal e do esbulho renitente. O julgamento ocor-
reria no final de outubro de 2020, mas foi retirado de pauta, sem funda-
mentação nem justificativa. 

Portanto, no âmbito das decisões judiciais, o precedente do Caso da 
Raposa Serra do Sol tem servido aos interesses patronais para mobilizar 
teses que não encontram guarida no texto constitucional. Possuem ainda 
vício de anti-historicidade, quando observamos o processo histórico 
violento que marcou a relação entre Estado e povos indígenas.
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A reificação da tutela-incapacidade e a definição de antropólogos  
e ONGs como opositores ao desenvolvimento nacional

Desde meados da década de 1990, a movimentação patronal contrária às 
demarcações se intensifica no Legislativo, com algumas propostas de alte-
ração legislativa e de emenda à Constituição referente à temática, além do 
pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a Funai.31

A instalação de uma CPI, em 1999, foi protagonizada por deputados 
ruralistas32 afetados pela tentativa de demarcação na Região Norte do 
Brasil.33 A referida CPI produziu um conjunto de questionamentos dos 
procedimentos demarcatórios e da idoneidade dos antropólogos que 

31 Requerimento de Comissão Parlamentar de Inquérito (RCP) nº 13, apresentado em 27 de junho 
de 1995 pelo deputado Elton Rohnelt (PFL/RR), tendo entre seus subscritores Antônio Feijão e 
outros. Elton Rohnelt fora diretor-presidente de uma empresa madeireira no Amapá entre 1974 
e 1983, período em que “começou a investir no garimpo de ouro, iniciando a ocupação de uma 
área na fronteira norte do país, na divisa com a Colômbia e a Venezuela” (FGV/CPDOC, s.d., 
n.p.), e diretor-presidente de uma empresa de mineração sediada em Manaus até a década de 
1990, quando transferiu seu domicílio eleitoral para Roraima. Rohnelt foi vice-líder do governo 
de Fernando Henrique Cardoso, nomeado em 1º de setembro de 1995, quando já tinha o apelido 
de “Homem de Revólver de Ouro” na Amazônia, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo, por 
ter uma arma em sua posse “banhada de ouro” apreendida pelo Exército porque era de uso 
exclusivo das Forças Armadas (REVÓLVER..., 1995). Em 2017, o defensor da revisão das áreas 
de terras indígenas, em meio a pressões para sua renúncia, foi nomeado pelo presidente Michel 
Temer assessor de seu gabinete pessoal.

32 A CPI foi instalada sob a presidência do deputado Alceste Almeida (PMDB/RR), com relatoria do 
deputado Antonio Feijão (PSDB/AP). Antonio Feijão, eleito pelo Amapá, possui uma biografia 
institucional que revela seus vínculos com empresas de mineração na década de 1980 (BRASIL, 
s.d.). No período mais recente, em 2018, Antônio Feijão foi superintendente do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM), preso em Macapá durante a operação Garimpeiros da 
Propina, da Polícia Federal, sob acusação de integrar um esquema de propina dentro do órgão 
para liberar atividades garimpeiras ilegais (PACHECO, 2018).

33 Nos termos do relatório final, justificaram “a iniciativa sob o argumento de que a Fundação 
Nacional do Índio — FUNAI — demarca imensas áreas indígenas sem qualquer critério confi-
ável”, citando o exemplo de duas demarcações de áreas indígenas realizadas pelo órgão que 
teriam sido superdimensionadas: a reserva yanomâmi, localizada no Norte do país, no Amazonas 
e em Roraima (BRASIL,1999, p. 8). 



135

elaboram os laudos no âmbito desses procedimentos.34 A assessoria da 
CNA retomou esses argumentos e as conclusões do relatório da CPI em 
sua publicação nos últimos meses de 2006 (GLEBA, 2006, p. 7). Algumas 
das recomendações feitas pela CPI da Funai de 1999 ao Ministério da 
Justiça foram encampadas e reiteradas pela CNA. 

O período de emergência do tema para a CNA coincide com a expansão 
da fronteira agrícola. Nos anos 2000, uma das ênfases da atuação da CNA 
foi a defesa da regularização fundiária na Amazônia, contemplada pela 
legislação e pela política do governo que autorizaram a transferência de 
terras públicas para o domínio privado.35 Ao conferir títulos de proprie-
dade a pequenos e médios posseiros em área de fronteira agrícola, tornam 
as terras alienáveis e disponíveis para incorporação pelo mercado no 
modelo de agronegócio brasileiro.

A primeira notícia encontrada sobre o tema indígena no informativo 
da CNA datado de setembro de 2005, em que a entidade informava a parti-
cipação de sua Comissão de Assuntos Indígenas em um Seminário reali-
zado por duas federações da agricultura da região sul do país: a Farsul e a 
Faesc, na região fronteiriça dos estados do Rio Grande de Sul e de Santa  
 
 
 
 

34 O relatório da CPI foi aprovado em 14 de dezembro de 1999, com conclusões que apenas 
reafirmam o posicionamento inicial de seus requerentes, que dirigiram os trabalhos. O relator 
da CPI da Funai de 1999, Antonio Feijão, também chegou a se apresentar como consultor da 
Comissão Nacional de Assuntos Indígenas da CNA numa atividade da Comissão de Agricultura 
da Câmara dos Deputados em 2004 (BRASIL,2004).

35 A Lei nº 11.763/2008 contemplou a proposta da CNA de regularização fundiária da Amazônia 
(GLEBA,2008). No mesmo sentido, a Lei nº 11.952/2009 foi comemorada pela CNA. A confe-
deração afirmava esperar “segurança jurídica, paz social e maior conservação da floresta 
amazônica” com “o texto aprovado no Congresso, com redação final da senadora Kátia Abreu 
(DEM-TO)” (GLEBA, 2009, p.12).
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Catarina, entre os municípios de Erechim, cidade no RS, e Chapecó, muni-
cípio catarinense (GLEBA, 2005, p. 9).36

No seminário voltado à questão indígena e quilombola, segundo a 
notícia, os participantes sugeriram que a comissão passasse a ser infor-
malmente denominada de “Comissão Nacional de Assuntos Indígenas 
e Quilombolas” (GLEBA, 2005, p. 9). Portanto, a preocupação patronal 
com a questão quilombola também começa a ser sinalizada. Os temas são 
normalmente tratados em conjunto pela organização sindical patronal 
como ameaças ao desenvolvimento nacional e à segurança jurídica.

A notícia evidencia uma das formas de atuação da CNA: o apoio às 
federações patronais, através da participação e da divulgação de seus 
eventos, como o referido seminário.

As críticas patronais às demarcações de terras indígenas acionam siste-
maticamente a oposição entre terras necessárias ao desenvolvimento 
econômico nacional e o as terras indígenas, superdimensionadas, que 
seriam excluídas do mercado. A atuação da CNA perpassa a elaboração 
dessa retórica a partir das consultorias ou assessorias técnicas contratadas, 
que recorrem a levantamentos de dados e interpretações das legislações 
que visam a justificar, por meio de um discurso competente,37 a posição 

36 Os conflitos na região não cessaram e reapareceram em notícias veiculadas pela Farsul sobre 
um evento organizado pelo Comitê Estadual das Comunidades Atingidas por Desapropriações 
Quilombolas e Indígenas em parceria com a Farsul, a Fetag e a Fetraf-Sul, em 6 de maio de 2013. 
O evento questionava a demarcação de territórios indígenas e a titulação de territórios quilom-
bolas no estado do Rio Grande do Sul, sob o argumento de que essa atividade causaria grande 
impacto na economia gaúcha (FARSUL,2013). A ausência da CNA na ocasião pode sinalizar 
disputas internas nos últimos anos da gestão presididapor Kátia Abreu.

37 Conforme Chauí (2014, p. 57, grifos do original), o discurso competente “é aquele proferido 
pelo especialista, que ocupa uma posição ou lugar determinados na hierarquia organizacional” 
e “a ideologia da competência realiza a dominação pelo descomunal prestígio e poder do conhecimento 
científico-tecnológico, ou seja, pelo prestígio e poder das ideias científicas e tecnológicas”. A autora 
considera ainda haver duas formas de discurso competente, o da “Organização” e o dos espe-
cialistas, sendo que ambos estão construídos para assegurar dois aspectos indissociáveis no 
modo de produção capitalista: “o discurso da Organização afirma que só existe racionalidade 
nas leis do mercado; o discurso do especialista afirma que só há felicidade na competição e no 
sucesso de quem a vence” (CHAUÍ, 2014, p. 58).
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da entidade, contrária aos direitos territoriais indígenas e quilombolas, 
à reforma agrária e às restrições ambientais. 

Para a CNA, a execução das políticas indigenista, ambiental e fundi-
ária retiraria terras do mercado e do processo produtivo. A demarcação 
de novas terras indígenas e a ampliação das já demarcadas passam a repre-
sentar “ameaças” para o setor patronal (GLEBA, 2006, p. 7). Para reforçar 
o argumento, vale-se da comparação entre a quantidade de hectares 
ocupados por terras indígenas demarcadas e a área territorial de Estados 
europeus, o que para a CNA explicaria o aumento de “conflitos entre 
índios e produtores” e de “prejuízos do setor produtivo, por causa da 
expansão arbitrária das áreas destinadas aos índios” (GLEBA, 2007, p. 7). 

Duas matérias de informativos da CNA mencionam ocupações indí-
genas que atingiram instalações da Companhia Vale do Rio Doce e áreas 
da Aracruz Celulose como exemplos do crescimento dos conflitos entre 
o setor empresarial ou produtivo e as comunidades indígenas (GLEBA, 
2006; 2007). No primeiro caso, aborda os prejuízos econômicos à empresa 
Vale, que figura como segundo lugar na produção de minério de ferro no 
mundo e, no segundo, à Aracruz Celulose, que lidera mundialmente a 
produção de celulose de eucalipto (GLEBA, 2006, p. 7; 2007, p. 7).

Esses conflitos, que parecem se acirrar no período, podem ser atri-
buídos, entretanto, às persistentes violações de direitos territoriais 
indígenas, realizadas por empresas e por não índios dentro de territó-
rios indígenas. Os exemplos de conflitos mencionados pela CNA, que 
levaram diversos povos a denunciarem duas empresas multinacionais, 
envolvem, por um lado, a exploração de minérios que atinge seus terri-
tórios, representada pela Vale do Rio Doce, e, por outro, a apropriação 
ilegal de grande parte do território dos indígenas tupiniquins e guaranis, 
reduzido na primeira demarcação de modo a beneficiar a instalação da 
Aracruz Celulose no Espírito Santo. 

O quadro em que a assessoria da CNA traça as “Perspectivas e desa-
fios para o agronegócio em 2008”, no período de novembro a dezembro 
de 2007, demonstra uma leitura do cenário econômico que inclui entre 
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as perspectivas positivas “área disponível para expansão agropecuária” 
e, entre as negativas, as “questões fundiárias, indígenas e quilombolas”, 
conforme o quadro abaixo:

PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO

POSITIVAS NEGATIVAS

Crescimento asiático Desafio da infraestrutura

Nova demanda por biocombustíveis Atraso no uso de biotecnologia

Tendência de reforma do comércio 
agrícola

Certificações socioambientais

Alta liquidez do mercado financeiro
Questões fundiárias, indígenas  
e quilombolas

Área disponível para expansão 
agropecuária

Valorização cambial

Concentração do mercado de insumos  
e da agroindústria

fonte: GLEBA, 2007, p. 1

O argumento de que “a limitação do uso de áreas para fins ambien-
tais, indígenas e comunidades quilombolas prejudica a expansão produ-
tiva no Brasil” (GLEBA, 2007, p. 2) é reiterado, bem como a relação entre 
o número de hectares e a percentagem do território brasileiro que cada 
uma dessas áreas ocupa ou reivindica, comparando-a, agora, com “a 
safra de grãos de 2007/2008” que usaria menor quantidade de hectares 
(GLEBA, 2007, p.11).

Na retórica patronal, delineiam-se as principais ameaças percebidas 
no final do ano de 2007: a aplicação das normas constitucionais e legais 
que protegem o meio ambiente, os povos indígenas e as comunidades 
quilombolas. Isso não significa o arrefecimento da atuação da confede-
ração contra a reforma agrária e os movimentos de luta pela terra, que 
permanecem presentes na defesa do direito de propriedade de forma 
absoluta. A CNA afirma a relativização desse direito no Brasil, não apenas 
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pelas ocupações de terra, mas também pelo questionamento da legiti-
midade de títulos de propriedade, no caso das demarcações de terras 
indígenas, e por ameaças de desapropriação contra a titulação de comu-
nidades quilombolas. A consequência futura anunciada pela CNA seria 
a “associação direta entre os problemas fundiários e o propalado risco 
Brasil” (GLEBA, 2007, p. 11, grifo do original) pelos agentes econômicos.

A retórica patronal inclui a desqualificação dos antropólogos e de 
seus laudos, na medida em que subsidiam a demarcação dos territórios 
indígenas e a titulação das terras quilombolas. As entidades de apoio aos 
indígenas também continuam sob ataque patronal. 

Na demarcação e na construção de seus opositores, a CNA destaca 
as organizações não governamentais e os antropólogos, em razão dos 
laudos antropológicos que subsidiam os processos de demarcação dos 
territórios indígenas. A CNA chega a atribuir às ONGs e aos antropó-
logos a invenção de índios e da identidade indígena — sãoconclusões da 
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar a atuação 
da Funai em dezembro de 1999 (GLEBA, 2006, p. 7). 

De acordo com o informativo da CNA de 2006, a referida CPI teria 
verificado

[...] a forte influência de organizações não governamentais 
(ONGs) na formulação dos laudos antropológicos que, em 
franca discordância com as definições legais pertinentes, 
aumentam os limites das áreas indígenas a seu bel prazer” (Ibid.)

Diferente da luta pela reforma agrária, que pinta como inimigo o MST, 
com suas táticas de ocupação de terras, a questão indígena (e quilombola) 
inspira na CNA a construçãodos antropólogos como opositores, pois são 
seus laudos que conferem legitimidade às reivindicações territoriais. A 
CNA chega a alegar que esses antropólogos “estão decidindo, sozinhos, os 
rumos da política indigenista no País” (Ibid.), como se os povos indígenas 
fossem incapazes e não tivessem nenhum protagonismo político-jurídico.
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A tática argumentativa, ao centrar-se nas “organizações não governa-
mentais, nacionais e estrangeiras” (GLEBA, 2006, p. 7), às quais atribui 
o aumento da reivindicação da identidade indígena, nega a condição de 
protagonistas aos próprios indígenas. Como visto, essa tática também 
foi usada no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, direcionada 
à disseminação de notícias falsas sobre o Cimi.

A assessoria da CNA alega ainda que 

a expectativa para 2007 é que, além das etnias que conhe-
cemos, teremos muitas outras renascidas pelas mãos de ONGs. 
As terras que atendem aos requisitos previstos no art. 231 da 
Constituição Federal parecem não ter fim, mas cresce a certeza 
de que vai ter pouca terra para tanta ONG. (GLEBA, 2006, p.7)

Dessa forma, constroem (ou reforçam) uma imagem da tutela-inca-
pacidade dos indígenas, atribuindo às ONGs a invenção da identidade 
indígena. Nesse quadro, os indígenas são caracterizados como absoluta-
mente manipuláveis, influenciadospelos interesses ocultos dessas orga-
nizações na terra, dos antropólogos que produzem os laudos eainda da 
Igreja. Por fim, a sugestão é que as ONGs se interessamem se apropriar 
das terras indígenas. 

Dessa forma, a CNA reforça o pensamento moderno-colonial abissal 
(SANTOS, 2007), que inferioriza a um grau tão elevado determinadas 
formas de pensar, conhecer e saber (e, portanto, também de produzir) 
que as considera como ausências. Essa negação justifica o retorno das 
propostas de integração dos indígenas à “civilização”, nos termos do 
paradigma da apropriação-violência vigente do lado colonial (Ibid.). 

A CNA também questiona os procedimentos adotados pela Funai 
como “tendenciosos, de caráter político e não devidamente amparados 
na legislação” e caracteriza o processo de demarcação como “arbitrário” 
por supostamente não garantir o “contraditório” e a “ampla defesa” 
(GLEBA, 2007, p. 7). A entidade argumenta que defende o “afastamento 
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de toda e qualquer ingerência das organizações não governamentais e 
igrejas internacionais na condução da política indígena nacional” (Ibid.).

Grande parte da argumentação da CNA e de sua assessoria se fez 
presente na retórica patronal exposta no relatório final da CPI da Funai 
de 1999. Entre as recomendações desse relatório, consta o encaminha-
mento de anteprojeto de lei pelo presidente da República para regula-
mentar o processo de demarcação das terras indígenas, estabelecendo: 

a. os critérios para a definição, identificação e demarcação 
das terras indígenas, em respeito ao disposto no art. 231 da 
Constituição Federal, de forma que não se possa dar qualquer 
interpretação subjetiva ao texto constitucional, como vem 
sendo feito pelos antropólogos da FUNAI, sob a ingerência de 
organizações não governamentais nacionais e estrangeiras; 

b. a abertura do processo de demarcação das terras indígenas, 
incluindo a participação de outros órgãos da administração 
pública, da sociedade não índia e de governos e autoridades 
locais; 

c. a constituição de colégio revisor, constituído por membros 
de outros órgãos da administração pública, para julgar os 
recursos das partes interessadas que se considerem preju-
dicadas pelo processo de demarcação, excluindo a FUNAI 
deste colégio, por ser ela a autora dos atos que poderão vir a 
ser contestados. (BRASIL, 1999, p.129)

A ideia de que uma legislação deveria impedir “interpretação subjetiva 
ao texto constitucional”, supostamente construída pelos antropólogos 
da Funai, ressurge entre os questionamentos da assessoria técnica da 
Comissão de Assuntos Fundiários da CNA sobre o Decreto nº 1.755/1996. 
Menciona, entre os problemas assinalados, que o decreto “outorga compe-
tência a antropólogo, sem estabelecer os critérios de avaliação e os proce-
dimentos para ele proceder à discriminação das terras indígenas das terras 
de particulares”, o que permitiria demarcações “fundamentadas muitas 



142

vezes em estudos subjetivos ou com vícios” (GLEBA, 2009, p. 8).Esses 
argumentos foram retomados ainda pela CPI instalada em 2015 para 
investigar a atuação da Funai e do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra).

É assim que as entidades patronais contribuem para a manutenção do 
“mito ocidental” de uma neutralidade e uma objetividade que escondem 
“sua perspectiva local e concreta sob um universalismo abstrato” 
(GROSFOGUEL, 2008, p. 120). Ao ocultar o sujeito, permite a cons-
trução de uma hierarquia de conhecimentos e povos.

O critério a ser usado na delimitação dos territórios, em consonância 
com a Constituição de 1988, é seu reconhecimento pelo próprio grupo, 
que tem direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas. O 
trabalho do antropólogo assume a subjetividade presente em qualquer 
trabalho científico, mas busca traduzir, nos termos da ciência ocidental, 
a compreensão que os próprios povos indígenas têm sobre os limites 
de seus territórios. Esse é o critério fundamental, já determinado pela 
própria Constituição de 1988.

No entanto, a essa reivindicação de critério objetivo e único para a 
demarcação, o STF respondeu com a tese do marco temporal. O retro-
cesso histórico na compreensão dos direitos originários dos povos indí-
genas se configurou no julgamento da TI Raposa Serra do Sol, em 2009, 
como veremos adiante.

Atuação contra as normas regulamentadoras do Executivo:  
o Decreto nº 1.775/1996

A pressão e os lobbies relacionados aos agentes do poder Executivo, exer-
cidos a fim de modificar as normas regulamentadoras, fazem parte das 
táticas da CNA para dificultar as demarcações de terras indígenas. A 
inserção do contraditório no Decreto nº 1.755/1996 não foi suficiente para 
que a entidade deixasse de questionar os procedimentos administrativos. 
A Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA atribui a expansão 
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de áreas indígenas à aplicação do Decreto nº 1.755/1996, alegando que a 
ordem teria permitido “a identificação e ampliação das terras indígenas, 
além daquelas tradicionalmente ocupadas” (GLEBA, 2007, p. 7), dife-
rente do que está disposto na Constituição de 1988. 

Já vimos que esse entendimento é equivocado, pois a própria 
Constituição definiu de forma abrangente o que são terras tradicional-
mente ocupadas, e o decreto anterior — o Decreto nº 22, de 4 de feve-
reiro de 1991 —, revogado, determinava que os órgãos procedessem à 
revisão das demarcações, para que se adequassem à previsão constitu-
cional que incluía no conceito de terras tradicionalmente ocupadas as 
necessárias para a reprodução física e cultural das populações indígenas 
(BRASIL, 1988, art. 231).

A CNA solicitou ao governo a revogação do referido decreto e a refor-
mulação dos procedimentos “ou a inserção no texto de norma permi-
tindo que os produtores rurais passíveis de serem atingidos de algum 
modo pelos procedimentos de identificação, demarcação ou ampliação 
de terras indígenas, participem de todas as fases do processo”(GLEBA, 
2007, p. 7), além da previsão de audiência prévia dos particulares e dos 
Estados “onde estiverem localizadas as terras em demarcação”. Essa 
reivindicação de participação em todas as fases do processo e da oitiva 
das autoridades dos Estados, já sinalizada na CPI de 1999, continua a 
ser reiterada até o período atual, conforme os documentos consultados.

Em 2009, período em que já se desenhara o julgamento ligado à TI 
Raposa Serra do Sol, a disputa em volta da interpretação e do grau de apli-
cabilidade das regras procedimentais dispostas no Decreto nº 1.775/1996 
prossegue. O decreto chega a ser caracterizado como resquício do sistema 
inquisitivo38 pelo assessor técnico da Comissão de Assuntos Fundiários, 

38 Sistema em que um mesmo órgão reúne as funções de acusação e julgamento de pessoas pela 
prática de crimes, explicado pela assessoria da CNA como aquele em que “as funções de acusar, 
defender e julgar estão confinadas ao mesmo órgão, sendo o réu tratado como objeto do processo” 
(GLEBA,2009, pp. 8-9). A Funai, entretanto, não é órgão de acusação nem de julgamento de 
crimes, e sim de proteção dos índios e de seus direitos, reconhecidos na Constituição de 1988.



144

que arrola, entre o que considera problemas, além da competência do 
antropólogo, a redução do direito ao contraditório e à ampla defesa “a 
uma simples manifestação” submetida à própria Funai, “que também 
é parte interessada” e “julga seus próprios atos”. O assessor técnico 
continua a lista, mencionando o prazo de 90 dias para os proprietários 
contestarem os estudos da Funai, feitos com “vários anos para pesquisa, 
levantamentos e coleta de dados”, o que, segundo ele, fere “o princípio 
da isonomia”; fala ainda do uso de portarias, que não teriam “validade 
jurídica” por serem “atos administrativos” com caráter declaratório, não 
“constitutivos”, e da autorização para a “perda da propriedade na esfera 
administrativa” (GLEBA, 2009, p. 8).

Apesar da jurisprudência do STF ter se firmado contra a alegação de 
violação do contraditório e da ampla defesa pelo Decreto nº 1.775/1996 
(MS21.649-2/MS; MS23.862-3/GO; 24.045-8/DF), o prazo para a defesa dos 
proprietários é questionado, assim como a impossibilidade de contra-
tação, pelos proprietários, de assistentes técnicos para acompanharem 
os trabalhos da Funai (Ibid.).

A desqualificação da adequação do decreto para regulamentar a matéria 
é outra tática argumentativa usada pelo assessor técnico da CNA. Ele argu-
menta que o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) não aborda a demar-
cação, mas cita o disposto no artigo 19, que revela o contrário39 (GLEBA, 
2009); alega que a regulamentação deveria ter sido feita através de “uma 
lei específica” e que o decreto teria invadido a “competência do legisla-
tivo”, violando o dispositivo constitucional que versa sobre a competência 
privativa ao presidente da República, que, segundo ele, somente poderia 
legislar sobre “assuntos endógenos da administração federal e que não 
afetem direitos de terceiros”. Defende que “o decreto exorbita o poder 

39 O artigo 19 do Estatuto do Índio dispõe que “As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação 
do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com 
o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo” (BRASIL,1988).
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de regulamentar”40 (Ibid., p. 9). Atribui aos procedimentos do decreto o 
“desrespeito frequente do direito de terceiros, especialmente do direito 
de propriedade, gerando um ambiente de insegurança jurídica” (Ibid.).

O decreto que regulamenta a demarcação de territórios indígenas 
faz referência não apenas aos dispositivos constitucionais regulamen-
tados, mas também à parte recepcionada pela Constituição de 1988da 
Lei nº 6.001/1973, o Estatuto do Índio. Enquanto a Portaria nº 14/1996 do 
Ministério da Justiça estabelece as regras para a elaboração do relatório 
de identificação e delimitação de terras indígenas. Portanto, a lei nesse 
caso existe, foi editada antes da Constituição de 1988 e recepcionada 
quanto àquilo que não contraria a norma constitucional, especialmente 
a parte em que determina que as terras indígenas sejam “administrativa-
mente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto 
do Poder Executivo” (BRASIL, 1988, art. 19). O decreto em vigor, de 1996, 
atende ao disposto em lei.

Outra exportação de argumento descabida é a leitura de que o decreto 
desrespeita “direito de terceiros, especialmente do direito de proprie-
dade, gerando um ambiente de insegurança jurídica” (GLEBA, 2009, p. 
9). No mesmo sentido, questiona-se a validade jurídica das portarias 
demarcatórias por supostamente não terem caráter declaratório, mas 
“constitutivo” de direitos e da autorização para a “perda da propriedade 
na esfera administrativa” (GLEBA, 2009, p. 9). 

Como já visto, não existe direito de propriedade privada dentro 
de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, definidas pelo 

40 O mesmo tipo de argumento foi usado na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo 
PFL (hoje DEM) contra o Decreto nº 4.887/2003. No caso dos territórios quilombolas, embora 
não houvesse lei, o direito do povo decorria da própria norma constitucional, autoaplicável, 
também se sustentando na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
com força de lei e aplicável não apenas aos povos indígenas, mas também às comunidades 
quilombolas. Em meio à ampla mobilização quilombola, a ADI foi julgada improcedente, afas-
tando-se inclusive da tese do marco temporal para confirmar a constitucionalidade do Decreto 
nº 4.887/2003.
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artigo 231, parágrafo 1º da Constituição de 1988.41As demarcações, 
realizadas através de portarias, têm caráter declaratório (e não cons-
titutivo) dos direitos territoriais indígenas (que as precedem e inde-
pendem de demarcação). 

Como alternativa à demarcação de terras indígenas, a CNA sugere que 
o governo federal crie reservas indígenas. Essas reservas, caso incidam 
sobre propriedades particulares, proporcionariam indenização prévia 
e não dependeriam de “ocupação tradicional” (GLEBA, 2009, p. 9).42

Há uma ação articulada que busca, em diferentes níveis e sob o discurso 
da segurança jurídica, garantir a indenização do valor da terra crua aos 
proprietários rurais, como podemos ver a partir das conclusões dos 
trabalhos da Comissão sobre a Questão Indígena em Mato Grosso do 
Sul, organizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). É interes-
sante observar que, na composição inicial da comissão, não havia repre-
sentação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Indígenas 
da OAB de Mato Grosso do Sul nem de entidades representativas dos 
povos indígenas. Ao contrário, além dos representantes das institui-
ções da Justiça –o CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MS), o 
Tribunal Regional Federal da 3ª região, o Tribunal Regional do Trabalho 

41 A Lei nº 6.001/1973também apresenta previsão taxativa nesse sentido: “Art. 62. Ficam decla-
radas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades 
indígenas. § 1º Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos 
índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. § 2º 
Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio ou 
os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas consequên-
cias econômicas” (BRASIL, 1973).

42 Os dispositivos legais do Estatuto do Índio (artigo 26, parágrafo único, “a” c/c art. 27 da Lei nº 
6.001/1973) possibilitam que a União estabeleça “áreas destinadas à posse e ocupação pelos 
índios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização 
das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais” (art. 26), que 
“não se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas” (parágrafo único), podendo 
organizar-se sob a modalidade de reserva indígena (a), que, conforme o artigo 27, “é uma área 
destinada a servidor de habitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência”.
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da 24ª região, o Ministério Público Federal (MPF), a Advocacia-Geral da 
União, a Funai e o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
CDDPH da Secretaria de Direitos Humanos —, havia dois advogados de 
proprietários rurais, indicados pela Famasul, e mais dois estudiosos “de 
reconhecida competência sobre a questão indígena em Mato Grosso do 
Sul”(MOREIRA, 2014, p. 200): Maucir Pauletti, advogado e professor, e 
Gilson Rodolfo Martins, doutor em arqueologia. Nenhum antropólogo, 
portanto! Segundo as conclusões da comissão:

Considerando o grau de conflito, segurança, litigiosidade e o 
interesse dos envolvidos, a Comissão estabeleceu estratégias 
de solução para nove áreas elencadas como grau 1 de prioridade 
pelo CNJ, das vinte e uma áreas reivindicadas pelos indígenas, 
que passam especialmente pela desapropriação por interesse 
social e indenização da terra nua. (CNJ, 2013, p. 17 e 18) 

O relatório de atividades lista os processos judiciais envolvendo demar-
cação de áreas indígenas em Mato Grosso do Sul, em trâmite no STF, e os 
processos em trâmite na Justiça federal envolvendo conflitos indígenas 
em Mato Grosso do Sul, demonstrando a intensidade da temática indígena 
e dos conflitos de terra na pauta de ações do Judiciário. Como principal 
medida para solucionar os conflitos fundiários, o relatório propõe uma 
série de medidas para cada fase recursal das ações, desde o pagamento 
de indenização pelo Estado aos particulares, por ter estimulado ação de 
ocupação do território a partir da doação e da colonização das terras, até 
a aquisição das terras por utilidade ou mesmo interesse público para fins 
de reforma agrária, por compra direta ou desapropriação. O fator legi-
timador da reparação/indenização, segundo o relatório, é a segurança 
jurídica e o princípio da confiança legítima, em defesa da propriedade 
privada diante dos indígenas “invasores” e do poder arbitrário do Estado 
(MOREIRA, 2018, p.274).

Além do questionamento das regulamentações feitas pelo Executivo, 
a CNA se articula com a bancada ruralista e possui uma consultoria 
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legislativa profissionalizada em lobby parlamentar, com acompanhamento 
diário das pautas legislativas. Durante um longo período (2008-2014), a 
CNA esteve sob a presidência de Kátia Abreu, senadora que também faz 
parte da referida bancada.

Atuação no Legislativo: defesa de Projetos de Lei e de Propostas 
de Emenda à Constituição

Tramita atualmente no Congresso Nacional uma série de Projetos de Lei 
(PLs) e de Propostas de Emenda à Constituição (PECs) de caráter anti-
-indígena. Embora algumas dessas propostas tenham sido arquivadas 
ao final das legislaturas,43 muitas ainda ameaçam desconfigurar direitos 
territoriais indígenas a partir de alterações profundas na legislação e na 
Constituição que representam graves retrocessos em relação aos direitos 
conquistados na Constituinte.

Nos informativos da CNA, encontramos algumas reivindicações por 
criações ou alterações legislativas. Entre elas incluem-se algumas anacrô-
nicas, como a tentativa de adaptar as medidas editadas sob o governo 
Fernando Henrique Cardoso,44 que proibiram a desapropriação de imóveis 
rurais ocupados por movimentos de luta por terra. A CNA defendia a 
criação de uma legislação que determinasse “que a gleba particular inva-
dida não pode ser objeto de procedimentos para fins de ampliação ou 
demarcação de terra indígena, conforme previsão no ordenamento agrário 
vigente” (GLEBA, 2007, p. 7). Em relação às terras indígenas, porém, os 

43 Como determina o Regimento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

44 Inicialmente, através do Decreto nº 2.550, de 11 de junho de 1997, o governo impediu as visto-
rias para desapropriação para fins de reforma agrária de áreas ocupadas. Em 2000, a Medida 
Provisória nº 2.027-38, alterou a Lei Agrária nesse mesmo sentido. Sucessivas reedições de 
Medidas Provisórias mantiveram essa redação até a MP nº 2.183-56/2001 que alterou nova-
mente a redação dos parágrafos6º e 7º do art. 2º da Lei Agrária, no sentido de ampliar as restri-
ções impostas à realização da política de reforma agrária, impedindo também a avaliação e a 
desapropriação dos imóveis que fossem objeto de ocupação (TAVARES,2012, pp.95-96). 
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invasores são os não índios, que se encontram dentro das terras com 
títulos nulos, não os indígenas que buscam a retomada de seus territórios.

Outra proposta defendida pela CNA foi a edição de uma emenda cons-
titucional “para garantir aos possuidores de boa-fé a justa indenização em 
face da perda do imóvel, em função da demarcação ou ampliação de terra 
indígena” (Ibid.). A Proposta de Emenda à Constituição nº 3/200445foi 
anunciada pela CNA, no informativo de 2009, entre as propostas legis-
lativas em tramitação sobre o assunto (GLEBA, 2009, p. 9). 

As outras propostas destacadas foram a PEC nº 38/1999,46 que atribui 
competência privativa ao Senado Federal para aprovar o processo de 

45 A PEC nº 3, de 2004, também mencionada pela CNA, de iniciativa e autoria do senador Juvêncio 
da Fonseca (PDT/MS) e outros, foi apresentada em 4 de fevereiro de 2004 e arquivada ao final 
da legislatura, em 14 de janeiro de 2011. A proposta é acrescentar um parágrafo ao art. 231 da 
Constituição, para estabelecer a possibilidade, nos procedimentos de demarcação de terras 
indígenas, de desapropriação de terras dos possuidores de “títulos de domínio expedidos e 
devidamente registrados, com posse mansa e pacífica por mais de dez anos consecutivos” 
(BRASIL,2004, p.1).

46 A PEC 38, de iniciativa do senador Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti (PFL/RR), apresen-
tada em 5 de maio de 1999, foi arquivada em 26 de dezembro de 2014, ao final da legislatura. O 
senador foi também proponente da CPI da Funai de 1999, além de ter ingressado como assis-
tente na Petição nº 3.388/RR, que buscou invalidar a homologação da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol. A PEC nº 38/1999, além de estabelecer a competência privativa do Senado Federal 
para aprovar o processo de demarcação de terras indígenas, previa acréscimo no artigo 231, que 
previsse que “as áreas destinadas às terras indígenas e às unidades de conservação ambiental 
não poderão ultrapassar, conjuntamente, 30% (trinta por cento) da superfície de cada unidade 
da Federação” (BRASIL, 1999, p. 1). Na justificativa da referida proposta, observam-se os argu-
mentos reiterados pelo patronato, de que a extensão dos territórios demarcados é “despro-
porcional à população à que se destina” e de que a demarcação é um prejuízo ao “processo de 
desenvolvimento” de algumas unidades da Federação, em razão da redução de área “que poderia 
ser destinada à atividade econômica” (BRASIL, 1999, p.2). 
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demarcação das terras indígenas, e o PL nº 4.791/2009,47 que estabelece 
que a demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios seja 
submetida à aprovação do Congresso Nacional (GLEBA, 2009, p. 9).

A CNA alega que essas propostas seriam exemplos de soluções que 
esbarram na falta de “mobilização e vontade política para garantir o direito 
de propriedade, cláusula pétrea da Constituição, bem como os diretos 
das comunidades indígenas, previsto no art. 231 da mesma Constituição, 
que não se restringem a recursos fundiários” (Ibid.).

Entre as três proposições legislativas destacadas pela CNA, duas 
utilizam o exemplo do estado de Roraima, onde está localizada a TI 
Raposa Serra do Sol, em suas justificativas: a primeira, proposta em 1999, 
e a segunda, em 2009. A última proposição legislativa citada, de autoria 
de um deputado filiado a um partido considerado da esquerda naciona-
lista, é reveladora do amplo leque de alianças formado na tentativa de 
desconstruir os direitos territoriais indígenas sob discursos que mobi-
lizam noções de desenvolvimento econômico e soberania nacional.

Embora não tenham sido citadas na ocasião pela assessoria da CNA, 
as propostas em tramitação que representam maiores ameaças de retro-
cesso no momento em que escrevemos este texto são: a PEC nº 215 de 

47 O Projeto de Lei nº 4.791/2009, que visava a submeter à aprovação do Congresso Nacional a 
demarcação de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, é de autoria dos deputados Aldo 
Rebelo (PCdoB/SP) e Ibsen Pinheiro (PMDB/RS). A proposta, apresentada pelo deputado Aldo 
Rebelo em 4 de março de 2009 e arquivada ao final da legislatura, em 31 de janeiro de 2011, esta-
belecia ainda que o Congresso verificasse “a existência dos requisitos a que se refere o art. 231 
da Constituição Federal, podendo aprová-la, determinar diligências suplementares, realizar 
audiências públicas, conhecer de impugnações, alterar a área demarcada ou rejeitá-la, no todo 
ou em parte” (BRASIL, 2009, p. 1). Também previa a oitiva do Conselho de Defesa Nacional 
nas demarcações em faixa de fronteira.
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2000, apresentada pelo então deputado Almir Sá48 (PPB/RR) em 28 de 
março de 2000; e o Projeto de Lei nº 490,49 apresentado em 23 de março de 
2007 pelo deputado Homero Pereira (PR/MT).50 O objetivo dessas propo-
sições é submeter ao Congresso Nacional a demarcação de terras indí-
genas. A PEC 215 ainda acrescenta a competência exclusiva do Congresso 
para ratificar as demarcações já homologadas.51

Outra alteração proposta pela PEC 215 é a regulamentação de critérios 
e procedimentos de demarcação de terras indígenas por lei. A CNA faz 
coro com a crítica da regulamentação por decreto, embora a regulamen-
tação de procedimentos seja mesmo uma atribuição do Poder Executivo, 
não do Legislativo, como almejam os representantes patronais.

Com o avanço da tramitação da PEC 215, à qual foram apensadas as 
demais propostas de emendas constitucionaisligadas a esse tema, a CNA 
passou ase centrar na defesa da PEC, atuando através de sua presidente na 

48 Entretanto, o referido deputado participara da organização sindical patronal no âmbito do estado 
de Roraima desde 1993. Foi presidente da Federação da Agricultura do Estado de Roraima de 1993 
a 2014. Em seu currículo lattes, no campo “outras informações”, referentes a esse vínculo, ele se 
declara “fundador de todos os sindicatos de produtores rurais e da Federação da Agricultura e 
Pecuária de Roraima. Atuou como Presidente da Instituição desde 1993, sendo reeleito para o 
cargo até 2014 (21 anos), em mandatos de 4 anos”. (Cf.: http://lattes.cnpq.br/7383746143620802. 
Acesso: em 09 abr. 2022).

49 O PL objetiva alterar o Estatuto do Índio, estabelecendo que as terras indígenas serão demar-
cadas através de leis, ou seja, submetendo de forma inconstitucional a demarcação de terras 
indígenas ao Congresso Nacional, no mesmo sentido de outras proposições (BRASIL,2007). 

50 Homero Pereira (falecido em 2013) exerceu os cargos de vice-presidente da CNA, presidente 
da Federação de Agricultura do Mato Grosso (Famato) de 2005 a 2010 e presidente da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA). Em 2013, o nome dele chegou a ser cotado para presidir a 
CNA, numa articulação de representantes de setores do agronegócio insatisfeitos com o desem-
penho de Kátia Abreu desde sua aproximação com o governo de Dilma Rousseff (TAVARES,2013).

51 A seguinte redação consta na proposta: “Art.49. É da competência exclusiva do Congresso 
Nacional: [...] XVIII-aprovar a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
e ratificar as demarcações já homologadas; [...] Art.231[...]§4º As terras de que trata este ‘artigo’, 
após a respectiva demarcação aprovada ou ratificada pelo Congresso Nacional, são inaliená-
veis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. §8º Os critérios e procedimentos 
de demarcação das Áreas Indígenas deverão ser regulamentados por lei” (BRASIL,2000).

http://lattes.cnpq.br/7383746143620802
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época, Kátia Abreu, também senadora pelo estado do Tocantins. Em sua 
fala no seminário da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural sobre as demarcações de terras indígenas no país, 
em 2013, no dia seguinte à instalação da comissão especial para analisar a 
PEC, ela destacou o aumento de 588% da demarcação de terras indígenas 
no Brasil desde a Constituição de 1988: “As demarcações indígenas não 
se concentram mais nas florestas; hoje entram nas áreas produtivas, que 
são transformadas em terras indígenas” (ABREU, 2012).

Em 2014, foi publicizada uma investigação do MPF contra a CNA, 
por interferência indevida na tramitação da PEC 215, em razão de indí-
cios apurados numa interceptação telefônica da Polícia Federal de que 
um advogado ligado à CNA receberia R$ 30 mil para elaborar o relatório 
da PEC, então a cargo do deputado federal Osmar Serraglio- PMDB/PR 
(WROBLESKI, 2014).

No dia seguinte à conclusão da votação do relatório final da PEC 215, em 
27 de outubro de 2015, numa comissão especial da Câmara dos Deputados, 
foi criada uma CPI para investigar a Funai e o Incra,quanto a suas atri-
buições de demarcação de terras indígenas e territórios quilombolas, 
respectivamente (DALLA COSTA, 2019, p. 15). O objetivo da bancada 
ruralista era 

[...] legitimar a necessidade de transferir a competência de 
demarcação de terras de uso tradicional ao Congresso Nacional, 
uma vez que as instituições incumbidas da tarefa estariam, no 
discurso dos ruralistas, eivadas de ilegalidades na condução 
dessa atribuição legal, o que os parlamentares almejavam 
investigar e divulgar no âmbito da CPI. (Ibid.)

Não foram ouvidas as organizações indígenas nem as organizações 
nãogovernamentais de apoio à causa, normalmente atacadas pelos rura-
listas. A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) chegou a ser convo-
cada e a se fazer presente, mas não foi convidada a falar (Ibid.).
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De acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), no período 
de 2015 a 2017 foram propostos 1.930 procedimentos legislativos contra 
os direitos indígenas. Dos 40 deputados mapeados, “39 integram a Frente 
Parlamentar Agropecuária e 34 recebem financiamento de empresas 
ligadas diretamente ao agronegócio” (CIMI, 2018, p. 35).

A atuação da CNA em relação à demarcação da TI Raposa Serra do Sol

O contexto das primeiras notícias sobre a temática indígena nas publi-
cações da CNA compreende o debate que se inicia com a homologação, 
pelo presidente da República, da Terra Indígena de Raposa Serra do Sol,52 
no estado de Roraima, Região Norte do Brasil, em 15 de abril de 2005. A 
reação patronal inclui a propositura de ações judiciais a fim de reverter a 
homologação, além da recusa dos produtores rurais em desocupar o terri-
tório indígena demarcado. A partir do julgamento do caso pelo STF, se 
inicia a defesa anacrônica e absurda de um chamado “marco temporal” 
para o reconhecimento e a demarcação de territórios indígenas, em 5 de 
outubro de 1988. 

52 Os trabalhos que resultaram na demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol foram 
iniciados com a formação, em 1991, de um Grupo de Trabalho Interministerial, cujo parecer 
em 1993 reconhece uma área de ocupação indígena de 1,678 milhão de hectares. A introdução 
do contraditório pelo Decreto nº 1.775/1996 dilata a conclusão do processo, que incluiu a 
apresentação de 46 contestações administrativas por ocupantes não índios e pelo governo de 
Roraima, todas rejeitadas pelo então ministro da Justiça Nelson Jobim, através do Despacho 
nº 80/1996, que propôs uma redução de cerca de 300 mil ha da área, para excluir “vilarejos que 
serviram como antigas bases de apoio à garimpagem, estradas e fazendas tituladas pelo Incra, 
o que representava a divisão da área em cinco partes” (SANTOS, 2015, p.18). Esse despacho foi 
revogado em 1998 pelo ministro Renan Calheiros por meio do Despacho nº 50/98, que editou a 
Portaria nº 820/98, declarando esse espaço territorial como área indígena. Esta última portaria 
foi retificada em 2005 pela Portaria nº 534, do Ministério da Justiça, que ampliou o tamanho 
da área para 1.743.089 hectares e estabeleceu alguns espaços excluídos da nova demarcação 
(Ibid.). As várias ações judiciais propostas sobre o tema foram atraídas para a competência do 
STF, após o tribunal admitir a Reclamação Constitucional proposta pelo Ministério Público 
Federal, alegando que o pano de fundo de todos os processos era o acordo federativo (Ibid.).
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O processo de reconhecimento e demarcação de territórios indí-
genas ganhou destaque no noticiário nacional após a homologação dos 
limites do território de Raposa Serra do Sol,53 em 2005. Tal processo foi 
questionado por um grupo de produtores que se encontrava no inte-
rior desse território e que, de acordo com a legislação brasileira, deveria 
desocupar a área. 

Além de ações locais, com a recusa desses produtores em deixar o terri-
tório, uma Ação Popular (Petição nº 3.388/RR, autuada em 20 de abril de 
2005) foi proposta pelo senador Augusto Affonso Botelho Neto,54 assis-
tido pelo senador Mozarildo Cavalcanti (PTB),55 visando a nulidade da 
portaria demarcatória, com um pedido de suspensão liminar dos efeitos 
da portaria e do decreto homologatório da demarcação da terra indígena.

53 Raposa Serra do Sol é um território ao norte e a nordeste de Roraima, habitado pelos povos 
Macuxi, Taurepang, Patamona, Ingaricó e Wapichana. O processo de reconhecimento territo-
rial, de acordo com Souza Filho (2018, p. 96), teve início em 1917 e foi concluído administrati-
vamente em 2005, seguindo os trâmites do decreto de 1996.Ou seja: o processo de demarcação 
levou 82 anos.

54 Médico e político que se elegeu senador em 2002 pelo PDT. Chegou a se candidatar ao governo 
do Estado de Roraima em 2006, sem ter sido eleito. Filiou-se ao PT em 12 de dezembro de 2006, 
deixando esse partido em agosto de 2010, restando sem partido — disponível em: Acesso: em 
09 abr. 2022. Foi eleito para exercer o mandato de Senador Federal pelo estado de Roraima 
para duas legislaturas, uma no período de fevereiro de 2003 a janeiro de 2007, outra no de feve-
reiro de 2007 e 31 de janeiro de 2011 — disponível em: http://www.senado.gov.br/senadores/
dinamico/paginst/senador3432a.asp. Acesso: em 09 abr. 2022. A matéria da CNA sobre o 
assunto destaca como autores da ação dois senadores: Mozarildo Cavalcanti (PTB) e Augusto 
Botelho (PT).

55 Médico e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Roraima. Conforme o 
site A República dos Ruralistas, “apesar de não ser membro da Frente Parlamentar Agropecuária, 
o senador do PTB de Roraima foi considerado ruralista da ARENA” e “opositor dos processos 
de demarcação de terras em seu estado — como a TI Yanomâmi e a TI Raposa Serra do Sol (TI 
RSS)”, sendo “autor de um projeto de decreto legislativo (PDC 2540/2006) que autoriza o apro-
veitamento dos recursos hídricos e potenciais energéticos na região do Rio Cotingo, no inte-
rior da TI RSS, e da PEC 038/1999, que transfere para o Senado Federal a deliberação sobre os 
processos demarcatórios” (A REPÚBLICA DOS RURALISTAS, s.d.).

http://www.senado.gov.br/senadores/dinamico/paginst/senador3432a.asp. Acesso: em 09 abr. 2022.
http://www.senado.gov.br/senadores/dinamico/paginst/senador3432a.asp. Acesso: em 09 abr. 2022.
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339297
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=40375
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Entretanto, o questionamento da demarcação da área indígena de 
Raposa Serra do Sol pelo patronato rural e por seus representantes parla-
mentares precede a judicialização; foi, de fato, central na instalação da 
primeira CPI para investigar a atuação da Funai em 1999a partir de provo-
cação da bancada ruralista. Esteve entre as áreas que receberam visitas 
técnicas externas e teve destaque entre as recomendações constantes 
no relatório final da referida CPI ao ministro da Justiça.56

Em 27 de agosto de 2008, o relator da ação popular, ministro Ayres 
Britto, apresentou seu voto, julgando improcedente o pedido inicial, o 
que resultava na confirmação da validade do decreto de homologação 
da demarcação contínua. Logo após, o ministro Carlos Alberto Menezes 
Direito pediu vista dos autos, adiando o julgamento, o que foi objeto de 
notícia no informativo da CNA (GLEBA, 2008, p. 4). 

A CNA destacava o discurso dos representantes patronais: Leôncio de 
Souza Brito Filho,57 então presidente da Comissão de Assuntos Fundiários 
da CNA, e Almir Morais Sá, vice-presidente da CNA e presidente da 
Federação da Agricultura do Estado de Roraima. Ambos apontavam 

56 Entre as recomendações: “5) que determine a revisão do processo de demarcação da área indí-
gena Raposa Serra do Sol, para que não sejam demarcadas como indígenas as áreas de não índios, 
em respeito aos direitos dos ocupantes de boa fé e proprietários que vêm sofrendo ameaça de 
expulsão das propriedades que, pelos preceitos do art. 231 da Constituição Federal, não sejam 
‘ocupadas permanentemente’, não sejam ‘utilizadas’ para as atividades produtivas, não sejam 
‘imprescindíveis’ à preservação de recursos naturais ‘necessários’ ao bem-estar, e que não 
sejam ‘necessárias’ à reprodução física e cultural das comunidades indígenas daquela área. 6) 
que determine à FUNAI que, na demarcação da área Raposa/Serra do Sol, não sejam incluídas 
as áreas apropriadas para a rizicultura, tendo em vista que essas áreas são indispensáveis para 
a viabilidade econômica do Estado de Roraima, além do que antropologicamente e do ponto 
de vista geo-social não estão vinculadas aos princípios de ocupação e perambulação dos índios 
Macuxis daquele Estado, como bem definido no art. 231, § 1º da Constituição. 7) que determine 
à Polícia Federal abertura de inquérito para investigar: a) a atuação das organizações não gover-
namentais na área indígena Raposa/Serra do Sol, no Estado de Roraima; b) a eventual suble-
vação das comunidades indígenas, para que invadam propriedades particulares; c) a eventual 
prática de atividades ilegais na área” (BRASIL,1999).

57 Ex-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), 
proprietário de fazenda localizada em Bonito (MS).
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a necessidade de aceitação da decisão do STF, ao mesmo tempo criti-
cando a demarcação contínua daquela área. Quanto às consequências 
da demarcação, alertavam sobre a possibilidade de conflitos entre as 
próprias etnias indígenas (excluindo a possibilidade de uma ação dos 
“produtores rurais”) e a ameaça de desestabilização da estrutura fundi-
ária consolidada e da economia do Estado. Mencionavam ainda o fato 
de a área estar em “faixa de fronteira”, considerada “fundamental para 
o desenvolvimento nacional” (Ibid.). 

As movimentações da CNA contrárias a demarcação contínua antece-
deram o julgamento. Envolveram uma reunião com o governo de Roraima 
e a participação de presidentes de federações de agricultura em Boa Vista, 
no dia 4 de agosto de 2008, no que se chamou de “I Seminário Nacional de 
Produtores Rurais e Desenvolvimento Sustentável em Áreas Fronteiriças”. 
Esse evento resultou na “Carta de Roraima” (Ibid., p. 5). 

Na referida Carta, a CNA enfatiza a demarcação daquele território 
indígena como uma ameaça à soberania nacional e à “segurança na faixa 
de fronteira” na Amazônia, onde haveria um “vazio de Poder” e estaria 
ausente o “Estado nacional, com a expansão do narcotráfico, do contra-
bando e do descaminho e a ação de Organizações Não-Governamentais 
cujos interesses são desconhecidos do próprio Governo brasileiro”, 
frisando a baixa densidade populacional da Amazônia, “que faz limite 
com países onde imperam grupos paramilitares e de narcotraficantes 
que facilmente ultrapassam as fronteiras nacionais” (GLEBA, 2008, p. 
5).Dessa forma, relaciona a demarcação da terra à tomada do território 
por grupos criminosos, inseridos no mesmo plano discursivo que as orga-
nizações não governamentais.

Logo após o voto do ministro Ayres Britto, a CNA se organizou num 
contra-ataque e anunciou a preparação de uma “ampla campanha de mídia” 
(SERRA, 2008), cujos detalhes seriam definidos em reunião marcada na 
sede da entidade. Conforme a matéria d’O Estado de S. Paulo, a campanha 
sobre a “insegurança jurídica” que afeta o crescimento do setor produ-
tivo foi anunciada pelo presidente da Comissão Nacional de Assuntos 
Fundiários e Indígenas da CNA, Leôncio de Souza Brito Filho.
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A mobilização patronal parece ter surtido algum efeito. Embora a 
decisão final58 tenha admitido a demarcação contínua e determinado 
seu imediato cumprimento para a retirada dos não índios que ocupavam 
a área ilegalmente (o que contrariava o interesse da CNA), foram agre-
gadas à decisão 19 condicionantes ao exercício de direitos territoriais por 
indígenas (BRASIL, 2009a).59

Entretanto, além de as condicionantes terem sido apresentadas num 
enunciado geral e abstrato, nenhuma delas fazia parte de um pedido, o 
que impediu a discussão das condicionantes no processo, caracterizando 
a violação dos “princípios do Estado Democrático de Direito e da sepa-
ração de poderes, pois só o legislador legitimado pelo voto popular tem 
a prerrogativa de expedir normas gerais e abstratas” (CASTILHO, 2010). 
Uma das condicionantes, 

uma delas considera que os direitos coletivos indígenas esta-
belecidos na Constituição só se aplicam sobre as terras que 
estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988, o que veio a ser 
chamado de marco temporal do direito indígena. (SOUZA 
FILHO, 2018, p. 97). 

58 A decisão mencionada foi estabelecida no julgamento realizado em 19 de março de 2009, 
cujo acórdão foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) em 25 de setembro de 2009 
(BRASIL,2009a). A CNA só apresentou manifestação direta nessa ação popular em 7 de maio 
de 2013, alguns meses antes do julgamento dos embargos de declaração, que ocorreu em 23 de 
outubro de 2013. A petição está com acesso restrito no site do STF, motivo pelo qual não foi 
possível conferir o teor desse documento na consulta realizada em 11 de março de 2021.

59 Isso nos termos do voto-vista do ministro Meneses Direito, proferido na sessão de julgamento 
do dia 10 de dezembro de 2008. O julgamento só não foi concluído nessa última data em razão 
do pedido de vista realizado pelo ministro Marco Aurélio. Antes de conceder a vista solicitada 
e adiar o julgamento, porém, o tribunal prosseguiu a sessão com o voto dos demais ministros, 
que acompanharam o voto-vista, com exceção de Joaquim Barbosa, que julgava totalmente 
improcedente a ação. O relator, ministro Ayres Britto, alterou seu voto no sentido do voto-vista, 
corroborando a maioria já formada. O ministro Marco Aurélio posteriormente apresentou seu 
voto-vista, que no mérito julgava totalmente procedente o pedido para anular a demarcação 
contínua. 
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As condicionantes foram comemoradas pela CNA, que afirmava que o 
acórdão do STF tinha estabelecido “conceito inequívoco de terra indígena 
e novos parâmetros para as demarcações” e consolidado o entendimento 
de que a Constituição de 1988 “não criou novas áreas indígenas, mas, tão 
somente, limitou-se a reconhecer as já existentes” (GLEBA, 2009, p. 9), 
com destaque para duas das 19 condições: “É vedada a ampliação da Terra 
Indígena já demarcada; e é assegurada a efetiva participação de todos os 
entes da Federação em todas as etapas do processo de demarcação”, o 
que faz com que o estado ou omunicípio passe “de litisconsorte faculta-
tivo para litisconsorte necessário” (GLEBA, 2009, p. 9).

Aproveitando o uso da Súmula nº 650 pelo relator em seu voto sobre 
esse processo, tanto a SRB60 quanto a CNA ingressaram com Propostas 
de Súmula Vinculante (nº5 e nº49, respectivamente) no STF (BRASIL, 
2008; 2009b) com o objetivo de estender a aplicabilidade da referida 
súmula, de modo a consolidar uma jurisprudência que inviabilizasse a 
demarcação de territórios não ocupados por indígenas no momento da 
promulgação da Constituição brasileira de 1988. 

De acordo com a argumentação da Proposta de Súmula Vinculante 
da CNA, as razões da Súmula nº 650 foram reiteradas no julgamento 
da Petição nº 3.388/RR, que examinou o caso da demarcação da Reserva 
Indígena Raposa Serra do Sol, conforme se extrairia do voto proferido 

60 Antes da propositura e do julgamento da ação da CNA, o presidente da Sociedade Rural Brasileira 
já havia ingressado com uma Proposta de Súmula Vinculante (nº 5) no STF, em 12 de dezembro 
de 2008. Foi através dessa súmula que pediu o encaminhamento ao Tribunal Pleno da Súmula 
nº 650, para estabelecer ou não seu caráter vinculante, junto com o julgamento da questão indí-
gena de Raposa Serra do Sol. O parecer da Comissão de Jurisprudência, no entanto, acolhido 
pelo então presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, em 28 de maio de 2009, determinou o 
arquivamento da proposta, pelo não cumprimento de requisitos formais, como a subscrição da 
petição inicial por um advogado e a comprovação de que Cesáreo Ramalho da Silva fosse presi-
dente da Sociedade Rural Brasileira, além da deficiência na fundamentação da necessidade de 
edição de súmula vinculante (BRASIL, 2009c).
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pelo ministro Menezes Direito.61 A partir da alusão à súmula nas justifica-
tivas do voto, os advogados da CNA concluem que se reconheceu “expres-
samente a necessidade de ocupação efetiva da área por índios na data da 
promulgação da Constituição de 1988” (BRASIL, 2009b). 

O pedido da CNA não foi acatado pela Comissão de Jurisprudência do 
STF,62 que se manifestou pela inadequação formalda proposta de edição 
de súmula vinculante e pelo seu imediato arquivamento (Ibid.). 

De acordo com a fundamentação do STF, não haveria mais atualidade 
na discussão que originou a Súmula nº 650, dado o escasso número de 
julgamentos sobre essa matéria específica. Além disso, a referida súmula 
não se aplicaria aos casos em que a CNA pretende impedir procedimentos 
demarcatórios de terras não ocupadas por indígenas no momento da 
promulgação da Constituição de 1988. A fundamentação ressalta ainda 
que essa questão não está “totalmente equacionada” pelo fato de o próprio 
ministro Ayres Britto, em seu voto, ter “apontado para outras variáveis”: 

[...] a tradicionalidade da posse nativa, no entanto, não se 
perde onde, ao tempo da promulgação da Lei Maior de 1988, 
a reocupação não ocorreu por efeito de renitente esbulho por 
parte de não índios. (BRASIL, 2010, p. 4, grifos do original).

A decisão no caso da demarcação da TI Raposa Serra do Sol foi objeto 
de recursos de embargos de declaração, apresentados pelas Comunidades 
Indígenas e pelo Ministério Público Federal, que questionavam a extensão 
automática das condicionantes a outras terras (AMADO, 2020, pp. 217-218.

61 Foi ele que propôs as condicionantes, após o pedido de vistas, e julgou parcialmente procedente a 
ação, no que foi acompanhado por outros ministros, o que levou o relator, ministro Carlos Ayres 
Britto, a reformular seu voto em sentido semelhante, ao admitir a quase totalidade das condições.

62 As comissões são parte da estrutura organizativa interna do STF (artigos 26 e 27, Regimento 
Interno do STF). A Comissão de Jurisprudência era formada na época do julgamento pelos 
ministros Ellen Gracie, Joaquim Barbosa e Ricardo Lewandowsky. A comissão manifestou-se 
pelo indeferimento do pedido da CNA, em 18 de março de 2010, e teve sua manifestação acolhida 
pelo então presidente do STF, Cezar Peluso, que determinou o arquivamento da proposta em 
2012 (BRASIL,2009b).
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Entretanto, em 2012, portanto antes da decisão do julgamento desses 
recursos, as condicionantes foram estendidas às terras indígenas pelo 
ministro da Advocacia Geral da União (AGU) Luis Eduardo Adams. Isso se 
deu por meio da Portaria nº 303, de 16 de julho de 2012, que fixava a inter-
pretação das salvaguardas às terras indígenas, a ser uniformemente seguida 
pelos órgãos jurídicos da Administração Pública Federal direta e indireta. 

A própria Funai se manifestou, através de uma nota técnica publicada 
em 20 de julho de 2012, contra à Portaria nº 303 da AGU, considerando ser 
imprescindível a revisão de seus termos (BRASIL, 2012). A mobilização 
contra a portaria contou ainda com o reforço de Dalmo de Abreu Dallari, 
que concluiu num breve artigo que a referida norma não tinha validade 
jurídica, pois continha “evidentes inconstitucionalidades e ilegalidades, 
pretendendo revogar dispositivos constitucionais relativos aos direitos 
dos índios” (DALLARI, 2012).

Sob pressão, a Portaria nº 303/2012 teve o início de sua vigência 
suspenso, em 25 de julho de 2012, pela Portaria nº 308. Através da Portaria 
nº 415, de 17 de setembro do mesmo ano, o início da vigência foi estabele-
cido para o dia seguinte ao da publicação do acórdão a ser proferido pelo 
STF nos embargos de declaração. 

A referida suspensão foi objeto de manifesta decepção da presidente 
da CNA na época, a senadora Kátia Abreu, que chegou a sugerir, em sua 
coluna semanal na Folha de S.Paulo, a compra de terras e distribuição pela 
Funai, caso entenda “que são necessárias mais terras para os indígenas 
pela ocorrência de explosão demográfica em certa região” (ABREU, 2012). 
Nota-se já na ocasião a aproximação com a presidente Dilma Rousseff, 
com elogio ao seu governo: 

Um dos grandes feitos do governo da presidente Dilma reside 
na construção de um clima de entendimento e de negociação. 
Tenho me associado a ela nessas iniciativas que visam o 
bem-estar maior da nação. A superação de ideias preconce-
bidas tem sido a sua marca.



161

A suspensão da portaria 303 pela AGU segue na contramão 
dessa política, retrocedendo ao clima de conflito e de incer-
teza. A insegurança jurídica se generaliza e joga os brasileiros 
uns contra os outros, ao arrepio do Estado de direito. Pior 
ainda, contraria os interesses maiores do Brasil e da sobe-
rania nacional. 

O abuso está transpondo qualquer limite do tolerável. (ABREU, 
2012)

O argumento da soberania nacional, que marcou a campanha contra 
os direitos indígenas na Constituinte, é constantemente evocado nas 
falas patronais. Outro argumento reiterado é o da “insegurança jurídica”.

No julgamento dos embargos de declaração sobre a decisão ligada à 
TI Raposa Serra do Sol, em 23 de outubro de 2013, o STF acolheu parcial-
mente os embargos opostos pelas comunidades indígenas, para fins de 
esclarecimento, dentre os quais destaco: 

A decisão proferida em ação popular é desprovida de força 
vinculante, em sentido técnico. Nesses termos, os funda-
mentos adotados pela Corte não se estendem, de forma auto-
mática, a outros processos em que se discuta matéria similar. 
(BRASIL, 2014)

Após a publicação do acórdão, em 4 de fevereiro de 2014, a AGU deter-
minou à Controladoria-Geral da União e à Secretaria-Geral de Contencioso 
a análise da adequação do conteúdo da Portaria nº 303/2012 nos termos da 
decisão final do STF. Ante a controvérsia entre os órgãos da Administração 
Pública, o Advogado-Geral da União determinou suspensão da referida 
portaria até a conclusão dos estudos requeridos pela Portaria nº 27, de 7 
de fevereiro de 2014 (AMADO, 2020, p. 219). 

Apesar de o STF ter afirmado que os condicionantes e o marco temporal 
não se aplicavam a outras terras indígenas, “vários juízes e tribunais 
começaram imediatamente a usar essa tese jurídica para suspender 
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processos demarcatórios ou determinar despejos em comunidades indí-
genas” (Ibid.).63

A atuação da CNA no caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol é 
reveladora de algumas das formas de ação usadas pelo grupo, que tenta 
desconstruir os direitos territoriais indígenas por reuniões com produ-
tores e autoridades públicas; campanhas de mídia; consultorias técnicas 
e jurídicas; pelo acionamento do Poder Judiciário; e por lobbies e pres-
sões sobre o Poder Executivo, no sentido de suspender e condicionar 
as demarcações de terras indígenas, entre outras ações menos visíveis. 

Embora os direitos territoriais indígenas não dependam da demar-
cação das terras indígenas, a suspensão ou restrição das demarcações 
dificulta a proteção dos territórios contra invasões de não índios. 

A tese do marco temporal vai além e possibilita ao Estado a negação 
da própria existência dos povos, pois, ao reconhecer sua existência, “não 
pode desconsiderar sua terra, quer dizer, não pode afastar esse direito 
por uma razão temporal” (SOUZA FILHO, 2018, pp. 98-99). Ademais, a 
própria Constituição de 1988, através do parágrafo 4º do artigo 231, reco-
nhece que “as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponí-
veis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis” (BRASIL, 1988).

Os direitos coletivos das comunidades e povos nascem com a 
comunidade ou povo e com elas morrem. O marco temporal, 
assim, é uma declaração de morte da comunidade ou povo 
por ele atingido, portanto, é uma violação dos direitos cole-
tivos reconhecidos nacional e internacionalmente. (SOUZA 
FILHO, 2018, p.99)

Além de atuar no sentido de interromper os processos demarcatórios, 
a CNA também se manifestou de forma contrária à desintrusão de não 
indígenas nas terras indígenas já demarcadas no Centro-Oeste.

63 Sobre essas ações e decisões, ver Amado (2020).
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Contra a desintrusão em Terras Indígenas demarcadas

A atuação em relação à desintrusão nas Terras Indígenas demarcadas 
pode revelar as formas de ação à margem da legalidade que se articulam 
com federações patronais e sindicatos locais. A desintrusão de não índios 
dos territórios demarcados também foi objeto de conflitos e disputas. 
A CNA se envolveu, em especial a partir de 2012, no questionamento da 
desintrusão da Terra Indígena Marãiwatsédé, localizada em Mato Grosso, 
iniciada em novembro. Em 11 de dezembro daquele ano foi divulgada uma 
nota oficial, assinada pela presidente da CNA à época, Kátia Abreu, que 
chamava os indígenas que vivem na área de “invasores” (PLATAFORMA 
DHESCA BRASIL, 2012).

Em resposta à CNA, a Relatoria do Direito Humano à Terra, Território 
e Alimentação e a Plataforma Dhesca Brasil apresentam esclarecimentos, 
considerando inadmissível tratar os xavantes de Marãiwatsédé como 
“invasores” porque a presença de não índios na terra indígena “foi incen-
tivada por políticos” e se deu após a decisão judicial de 1998, entre outros 
motivos. Conforme a resposta:

Os interesses da presidente da CNA vão além de sua defesa 
do “direito de propriedade dos produtores rurais”. Há um 
interesse em especial pela TI Maraiwãtsédé, tendo em vista 
que o advogado que representa a Associação dos Produtores 
Rurais da SuiáMissu, entidade que defende os invasores, é Luiz 
Alfredo Abreu, irmão da senadora Kátia Abreu. (PLATAFORMA 
DHESCA BRASIL, 2012)

O posicionamento público da CNA contra a desintrusão da Terra 
Indígena Marãiwatsédé parece envolver motivações de cunho pessoal e 
familiar que extrapolam a simples defesa do direito absoluto de proprie-
dade: o irmão da presidente da CNA é o advogado que representa a enti-
dade que defende os invasores.
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Os conflitos na Região Centro-Oeste, de onde a então presidente da 
CNA e o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da entidade são 
provenientes, parecem preponderar na agenda da entidade desse período. 

Os conflitos envolvendo a Terra Indígena Marãiwatsédé, em Mato 
Grosso, envolveram ainda uma ação articulada de tentativa de rein-
vasão em janeiro de 2014, o que resultou na expulsão de servidores da 
Funai que trabalhavam num posto de acesso à terra indígena e na prisão, 
alguns meses depois, do presidente da Associação dos Produtores Rurais 
da SuiáMissu (Aprossum), Sebastião Ferreira Prado,64 durante uma 
“operação para desarticular um grupo que, de acordo com as investiga-
ções, coordenava e aliciava pessoas para resistirem à desocupação da 
Terra Indígena Marãiwatsédé, no Mato Grosso” (WROBLESKI, 2014).

A investigação aberta sobre esse caso e as conversas telefônicas inter-
ceptadas, entretanto, levaram à abertura de outra investigação do MPF, 
dessa vez tendo a CNA como foco, “por interferência indevida na trami-
tação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215” (WROBLESKI, 
2014). A investigação foi iniciada após uma conversa telefônica intercep-
tada pela Polícia Federal (PF) indicar que um advogado ligado à CNA, Rudy 
Maia Ferraz, receberia R$ 30 mil para elaborar o relatório da PEC, a cargo 
do deputado federal Osmar Serraglio — PMDB/PR (WROBLESKI, 2014). 

A “Nota de posicionamento da CNA sobre interferência na PEC 215”, 
publicada em 2 de setembro de 2014, foi reproduzida em link pela repor-
tagem. A CNA alega que o advogado envolvido na denúncia foi demi-
tido antes da ligação telefônica interceptada, em 20 de agosto de 2013. 
E acrescenta:

1. Todas as posições da CNA a cerca [sic] da PEC 215 são públicas.

2. As discussões em torno da PEC 215 são apenas acompanhadas 
pela Coordenação de Relações Institucionais da CNA. A CNA 

64 Depois de conhecer o conteúdo das gravações, a Justiça aceitou o pedido do MPF e converteu a 
prisão temporária de Sebastião em preventiva, mantendo o ruralista preso (WROBLESKI,2014,).
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ainda não conversou oficialmente com o relator da PEC na 
Câmara, Osmar Serraglio.

3. A entidade apenas enviou parecer técnico favorável à PEC. 
O parecer foi elaborado pela Superintendência Técnica da 
CNA, depois de o referido assessor já ter deixado o quadro 
de funcionários da Confederação (Ibid.).

Em contraposição à nota da CNA, o jornalista destaca que “em janeiro 
de 2014, quase cinco meses depois da data apontada, o advogado participou 
de reunião com o Incra no Maranhão apresentando-se como consultor 
jurídico da CNA ao lado de Arno Jerke Júnior, coordenador técnico da 
entidade” (Ibid.).

O advogado também aparece como subscritor de petições judiciais 
recentes direcionadas ao Supremo Tribunal Federal, como veremos.

Apresentação de propostas institucionais para o futuro  
governo (2014) 

A CNA também aproveita o contexto das eleições para apresentar 
suas reivindicações e propostas. Durante a campanha presidencial, em 
agosto de 2014, a CNA, então sob a presidência de João Martins da Silva 
Júnior,65promoveu um debate entre três presidenciáveis na ocasião — 
Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Eduardo Campos (PSB) —, 
aos quais entregou o documento “O que esperamos do próximo presi-
dente: 2015-2018”.

Em síntese, o texto apresenta as seguintes demandas relacionadas 
aos direitos indígenas aos presidenciáveis e exige a adoção dos conceitos 
e salvaguardas (condicionantes) fixados pelo STF no entendimento do 
julgamento da demarcação da TI Raposa Serra do Sol: 

65 No período, Kátia Abreu encontrava-se licenciada para disputar as eleições.
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Transparência nos processos de demarcação com a participação 
de outros órgãos governamentais, além da Funai, em proce-
dimentos menos arbitrários de identificação e delimitação; 

Respeito ao disposto no artigo 67 das Disposições Transitórias 
da Constituição Federal, de modo que eventual demanda de 
novas áreas para índios ocorra por meio da aquisição de terras 
dos proprietários pela União; 

Adoção de medidas que coíbam a invasão de terras por índios 
e garantam o cumprimento de reintegração de posse de terras 
invadidas; 

reestruturação da Funai, alterando suas competências e criando 
órgãos colegiados, com a participação de outros entes públicos 
na deliberação sobre a realização de estudos e a demarcação 
de terras indígenas;

Assessoramento por equipes técnicas multidisciplinares e 
isentas de ideologia. (CNA, 2014, p. 53)

No tópico “Segurança Jurídica” desse documento, a CNA afirma:

Espera-se que o futuro presidente trabalhe no sentido de solu-
cionar problemas relacionados à demarcação e ampliação 
de terras indígenas. A perpetuação de questões fundiárias 
de natureza transitória provoca grave insegurança jurídica. 
(Ibid., p. 51).

A CNA então argumenta que o texto original da Constituição de 1988 
definiu a demarcação de terras indígenas como transitória ao determinar o 
prazo de cinco anos, a partir da promulgação, para a conclusão dos processos 
demarcatórios realizados pela União, quando na realidade haviam se passado 
21 anos sem a interrupção das demarcações. Dessa forma, afirma, “faz-se 
urgente e definitivo cessar as ações demarcatórias, devendo o governo 
adotar mecanismos de aquisição de terras em atendimento de eventual 
demanda de novas áreas para as comunidades indígenas” (Ibid.).
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No documento, a CNA reclama da não observância das diretrizes e 
condicionantes estabelecidas no julgamento da demarcação da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol nas demarcações, com destaque para “a 
vedação de ampliação de terra indígena já demarcada e a participação 
dos entes federativos em todas as etapas do processo” (Ibid.).

Menciona ainda

[...] as invasões de propriedades rurais por índios, com o apoio 
de Organizações Não Governamentais (ONGs), desde 2011, 
como estratégia para desencadear os estudos de identificação 
de terras indígenas e acelerar a conclusão de processos demar-
catórios em curso” (Ibid., p. 52). 

A retórica patronal também repete os questionamentos encontrados 
em publicações anteriores, voltados ao decreto, aos procedimentos 
“inquisitoriais” da Funai e aos estudos antropológicos.

Em janeiro de 2015, Kátia Abreu,66 ex-presidente da CNA, assumiu o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a convite da presi-
dente da República Dilma Rousseff, permanecendono cargo até 12 de 
maio de 2016, quando o Senado acatou o pedido de abertura do processo 
de impeachment, o que resultou no afastamento da presidente por até 180 

66 A aproximação entre Kátia Abreu, que era também senadora, e o governo de Dilma Rousseff 
parece ter início em 2011, com sua participação na fundação do Partido Social Democrático 
(PSD), que reuniu políticos da base e da oposição ao governo federal. Essa mudança desagradou 
representantes do agronegócio, que chegaram a tentar articular a substituição da senadora na 
presidência da CNA.
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dias. Kátia Abreu foi então substituída por Blairo Maggi,67 nomeado pelo 
presidente interino Michel Temer para a pasta.

A mudança na direção da CNA, com a saída de Kátia Abreu de sua presi-
dência, trouxe reflexos nos posicionamentos da entidade em relação ao 
governo federal, abrindo caminho para uma postura crítica ao governo e 
uma atitude de enfrentamento que culmina com o apoio ao golpe contra 
Dilma Rousseff, conforme veremos adiante.

A ATUAÇÃO DA CNA NO APOIO AO GOLPE E NA NOVA CONJUNTURA 

(2016-2020)

A CNA anunciou sua decisão de “apoiar o movimento em favor do 
Impeachment da presidente Dilma Rousseff” (CNA, 2016) em 6 de abril 
de 2016. Entre os motivos, destaca a “gravíssima crise econômica” atri-
buída a “reiterados erros de política econômica” e ao “colapso fiscal 
promovido pela ação do atual governo”, que demandaria processo de 
reformas que a presidente da República não teria “mais a autoridade 
política para liderar” (Ibid.). A CNA sustenta sua decisão sem apontar 
nenhuma conduta da presidenta que configure crime de responsabilidade, 
a única motivação prevista na Constituição de 1988 para ensejar esse tipo 
de processo. Aliás, esse foi também o tom adotado pelos parlamentares 
que se manifestaram favoráveis à abertura do processo de impeachment, 
alegando motivos de ordem política, teológica, ideológica ou econômica.

67 Blairo Maggi foi “fundador do Grupo Amaggi, tornou-se o maior produtor e exportador de soja 
do Brasil, conhecido como ‘Rei da Soja’. O grupo atuou em diversas atividades econômicas, 
incluindo logística de transportes, pecuária e produção de energia elétrica. Em 2004, a organi-
zação não governamental Greenpeace, voltada para a preservação do meio ambiente, conferiria 
a Blairo Maggi o prêmio ‘Motosserra de Ouro’, apontando-o como a personalidade brasileira que 
mais contribuiu para a destruição da floresta amazônica” (GUERGHE, s.d.). Foi governador de 
Mato Grosso por duas vezes, em 2003 e 2007, e foi eleito senador em 2010. Apoiou os governos 
de Lula e o primeiro governo de Dilma, mas rompeu com ela para apoiar o processo de impeach-
ment (Cf.: https://pt.wikipedia.org/wiki/Blairo_Maggi. Acesso: em 09 abr. 2022).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Blairo_Maggi
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Na nota oficial, intitulada “CNA recebe decisão pelo impeachment 
consciente da sua responsabilidade no processo de reconstrução do país”, 
lançada em 16 de abril, data em que a Câmara dos Deputados aprovou a 
abertura do processo, a CNA apela ao Senado para reafirmar a decisão 
dos deputados (CNA, 2016a).

As necessidades do setor que representamos transcendem 
o âmbito do Ministério da Agricultura, que queremos na 
vanguarda de uma agropecuária moderna e cada vez mais 
pujante. Defendemos também mudanças estruturais nos 
Ministérios da Justiça, do Trabalho e do Meio Ambiente, além 
de outros órgãos federais, cujas políticas públicas — contami-
nadas por interesses ideológicos retrógrados — emperram o 
desenvolvimento do País. (Ibid.)

O Ministério da Agricultura na época era comandado por Kátia Abreu. 
Porém o impeachment possibilitava aos ruralistas que ampliassem seus 
espaços no governo, assumindo outros ministérios importantes, como 
o Ministério da Justiça, o do Trabalho e o do Meio Ambiente.

A nota oficial, com o título “Brasil recuperou a esperança de superar 
a crise”, anunciou a conclusão do processo de impeachment pelo Senado 
Federal, apontando como primeiro desafio “reformar a economia e rege-
nerar a política e a vida pública” (CNA, [2016]). O apoio a Michel Temer 
veio então acompanhado de adjetivos sobre sua atuação como presidente 
interino: o político é descrito “equilibrado no relacionamento com os 
demais Poderes e com a própria sociedade, transmitindo a todos a espe-
rança de que a crise econômica poderá ser superada” (CNA, [2016]).



170

No governo Temer, a desconstrução dos direitos indígenas  
avança (2016-2018)

Em 2016, com o golpe midiático-judiciário-parlamentar que levou Michel 
Temer à Presidência da república, “iniciou-se um acelerado retrocesso de 
direitos humanos dos povos indígenas no Brasil” (AMADO, 2020, p. 223). 
A presidência da Funai foi assumida pelo general Franklimberg Ribeiro de 
Freitas,68 apesar dos protestos do movimento indígena, após o ex-presi-
dente da Funai, Antônio Fernandes Toninho Costa, entregar o cargo em 
maio de 2017. Na ocasião, Costa acusou o ex-ministro da Justiça de agir 
a favor de um lobby conservador de latifundiários e outros interesses da 
bancada ruralista, impondo indicações políticas dentro da Funai (Ibid.).

Conforme Cunha (2021), Temer 

aderiu com manifesto entusiasmo ao programa do agrone-
gócio, seja por convicção, seja por ter se tornado devedor 
e refém dos votos da bancada ruralista no Congresso para 
ajudar a obstruir os pedidos de abertura de processos contra 
ele. (CUNHA, 2021, p. 2)

Destaca-se no período a extinção do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e a publicação do Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU da AGU,69 

68 De acordo com Amado (2020, p. 223), “o general assinou uma série de medidas controversas, 
particularmente no que diz respeito à perspectiva de assimilação de povos indígenas, escondida 
atrás do argumento de desenvolvimento econômico”. Entre as medidas assimilacionistas do novo 
governo, destaca a Portaria nº 541/2017, do Ministério da Justiça, que criou grupo de trabalho com 
representantes das forças de segurança e sem a participação de representantes indígenas, “para 
elaborar medidas visando a integração dos povos” (Ibid.). Após as críticas, o Ministério da Justiça 
substituiu a referida portaria por outra similar, a Portaria nº 546/2017, “sob a justificativa de que 
o objetivo não era assimilação, mas a organização de povos indígenas” (Ibid.).

69 O Parecer nº 001/2017/GAB/CGU/AGU foi adotado pela advogada-geral da União Grace Maria 
Fernandes Mendonça e submetido ao presidente da República através do Parecer nº GMF-05. 
O parecer aprovado e publicado com o despacho presidencial, nos termos do art. 40, parágrafo 
1º, da Lei Complementar nº 73/1993, “vincula a Administração Federal, cujos órgãos e entidades 
ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento” (BRASIL,1993). Esse parecer foi objeto de disputas 
judiciais, conforme abordaremos adiante. 
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que estabeleceunovamente70 a obrigatoriedade, para toda a Administração 
Pública Federal, da aplicação das 19 condicionantes de Raposa Serra do 
Sol para as demarcações de terras indígenas.

As ações da CNA no Legislativo incluem sua articulação com a Frente 
Parlamentar Agropecuária (FPA), conhecida como bancada ruralista. 
No final de 2016, uma reunião realizada com representantes da referida 
bancada e de federações de alguns estados71 reitera argumentos econô-
micos relacionados à “insegurança jurídica” contra as regras vigentes 
para a demarcação de terras indígenas (CNA, 2016a). 

A defesa de alterações na Constituição e na legislação brasileira pela 
CNA não é novidade.A retomada de articulações com a bancada ruralista 
para discussão do tema, no entanto, indica uma das apostas da entidade 
no período pós-golpe. 

Na ocasião, algumas pautas continuam a ser reiteradas pela CNA: a 
defesa do marco temporal e das condicionantes estabelecidas pelo STF no 
julgamento do caso de Raposa Serra do Sol, destacando a seguinte condi-
cionante: “a vedação da ampliação de terras já demarcadas e a participação 

70 A tentativa de vincular todos os órgãos jurídicos da Administração Pública Federal através de 
uma portaria do advogado-geral da União, a Portaria nº 303/2012, fora alvo de críticas não apenas 
pelo conteúdo, mas também pela impropriedade jurídica de, através de uma portaria, o advoga-
do-geral da União “impor sua interpretação a quem não é seu subordinado” (DALLARI,2012). 
Por esses e outros motivos, a portaria carecia de validade jurídica, podendo ser questionada 
através de ações judiciais. Com a publicação e a aprovação do Parecer nº GMF-05, a AGU 
tentou resolver o problema formal alegado. Porém Dallari sustenta que o Parecer nº 001/2007 
também “não atende aos requisitos legais para ser legalmente obrigatório” (SANTANA,2018). 
Além disso, há suspeitas de que ambos os pareceres podem ter sido objeto de negociação por 
uma quadrilha –à qual foram associados Grace Mendonça e Luís Inácio Adams —, que vendia 
pareceres em órgãos federais, conforme anunciado no âmbito da Operação Porto Seguro, da 
Polícia Federal (Ibid.). 

71 A notícia intitulada “CNA defende novas regras de demarcação de terras indígenas” (CNA, 
2016a) destaca que a discussão do tema em reunião extraordinária da Comissão Nacional de 
Assuntos Fundiários da CNA “contou com a presença do vice-presidente da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA), deputado Luiz Carlos Heinze (PP-RS), e a participação de federações 
de agricultura e pecuária dos estados mais afetados por esta questão” (Ibid.).
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dos estados e municípios diretamente envolvidos em todas as etapas 
de demarcação” (Ibid.). O então presidente da Comissão Nacional de 
Assuntos Fundiários da CNA, Paulo Ricardo Dias, retoma o argumento 
da “relativização do direito de propriedade” e da “busca da segurança” 
(CNA, 2016a).

Em 2017, a atuação da CNA em relação aos assuntos indígenas foi diver-
sificada e incluiu orientação jurídica à base,72 apoio às medidas do poder 
Executivo e participação em audiência pública da Bancada Ruralista, que 
pode ter começado a ser articulada na reunião de 2016.

A CNA manifestou seu apoio73 ao parecer da AGU aprovado pelo então 
presidente Michel Temer, que determinou a adoção das condicionantes 
do julgamento de Raposa Serra do Sol pela Administração Pública Federal. 
Também reforçou seu apoio em reunião com o ministro da Justiça,74a 

72 A orientação jurídica teve como público os produtores rurais de Minas Gerais e abordou as 
consequências da demarcação de terras indígenas naquele estado, em 10 de fevereiro de 2017, 
através de sua assessora jurídica, Alda Freire de Carvalho. A reunião, segundo a imprensa da 
CNA, contou “com mais de 200 produtores rurais, em Resplendor (MG), para discutir as conse-
quências da delimitação de uma terra indígena no leste de Minas Gerais” (CNA, 2017). A preo-
cupação desses produtores, de acordo com a imprensa sindical patronal, era “a possibilidade 
de retirada de centenas de famílias de produtores rurais da região, tradicional na produção de 
leite e de café” (CNA, 2017). Os participantes da reunião eram os seguintes: “os representantes 
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (FAEMG), do Sindicato dos 
Produtores Rurais de Resplendor e dos municípios da região” (CNA, 2017).

73 Segundo a matéria, publicada em 20 de julho de 2017, para a Comissão Nacional de Assuntos 
Fundiários da CNA, a medida “institui para a administração pública o cumprimento da decisão 
do STF sem inovar na ordem jurídica” (CNA, 2017a), destacando-se a seguinte afirmação do 
então presidente da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA e da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Maurício Saito: “No nosso entendi-
mento, o parecer da AGU que determina que os órgãos do governo cumpram a Constituição 
Federal de 1988, de acordo com a interpretação do STF, confere segurança jurídica necessária 
ao setor produtivo” (CNA 2017a). 

74 Essa reunião, ilustrada por uma foto em que apenas homens brancos se encontram em volta 
de uma mesa com o então ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, foi reali-
zada em 15 de agosto de 2017, com a presença do presidente da CNA no período, João Martins, 
e integrantes da Comissão Nacional de Assuntos Fundiários (CNA, 2017a)
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quem entregou um ofício para reiterar a importância do parecer da AGU 
“para a garantia da segurança jurídica no campo” (CNA, 2017a).75

A CNA participou ainda de uma audiência pública na Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara 
dos Deputados,76 realizada em 18 de outubro de 2017, sobre produção 
agrícola em terras indígenas. Em destaque, a afirmação do consultor da 
Área de Assuntos Fundiários da CNA Denis Lerrer Rosenfield, no sentido 
de que os índios precisariam ser “mais ouvidos e menos tutelados pelo 
Estado. ‘Eles têm direito de se organizar como quiserem e cabe ao Estado 
auxiliar nesta organização e não cerceá-los ou tutelá-los’, afirmou e foi 
aplaudido pelos presentes” (CNA, 2017b).

Nota-se a apropriação da própria crítica indígena à perspectiva estatal 
tutelar desses povos. Além disso, percebe-se a defesa da auto-organi-
zação indígena pela organização patronal através de seu intelectual, Denis 
Rosenfield, que, segundo a notícia, “frisou a importância de se permitir 
aos índios a possibilidade de produzirem não apenas para subsistência, 
mas também terem direito à comercialização e à venda dessa produção” 
(Ibid.). E chegou a sugerir a disponibilização do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) e o Sistema CNA para dar assistência técnica 
aos índios.

75 Na reunião, o presidente da CNA citou Mato Grosso do Sul e Bahia como exemplos de estados 
onde a situação seria bastante tensa. Conforme a matéria: “O presidente da Comissão Nacional 
de Assuntos Fundiários e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul 
(Famasul), Maurício Saito, defendeu o cumprimento das regras definidas pela AGU. ‘Em um 
primeiro momento, falamos da preocupação de um estado que tem mais de 120 propriedades 
invadidas e isso, como consequência, gera tensão. Num segundo momento, pedimos ao ministro 
para que o parecer da AGU seja cumprido na sua totalidade, o que trará a segurança jurídica que 
buscamos para o campo’, afirmou Saito” (CNA, 2017a).

76 Audiência requerida pelos deputados Nilson Leitão (PSDB/MT), então presidente da FPA, e 
Adilton Sachetti (PSB-MT). Entre os participantes, além da CNA, estiveram representantes da 
Funai, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), do Ministério da Agricultura, 
do Ministério da Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público, e da Advocacia-
Geral da União, além da vice-presidente da FPA, deputada Tereza Cristina (PSB-MS), e outros 
parlamentares.
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Na ocasião, destaca-se a defesa realizada pelo presidente do Fórum 
dos Caciques de Mato Grosso do Sul,77 Juscelino Custódio Mamede, 
de que os índios produzam em escala comercial e de forma indepen-
dente, com duras críticas ao Conselho Missionário Indigenista (Cimi) 
e à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), de acordo com a 
assessoria de imprensa da CNA (2017c). Também foi destacada a fala de 
Jocélio Leite Xucuru, representante da delegação indígena do Nordeste, 
“ao afirmar que os índios precisam ‘se libertar das ONGs’” (Ibid.).De 
acordo com a matéria, o encaminhamento final foi “a realização de um 
seminário no mês de dezembro para debater a criação de uma legislação 
que dê condições e alternativas econômicas de sobrevivência e subsis-
tência aos índios” (Ibid.).

A pauta política da CNA em 2017 está sintetizada no documento “O 
futuro é agro: 2018-2030. Plano de Estado”, de autoria do Conselho do 
Agro78 e da CNA, apresentado aos candidatos à Presidência da República 
como “um mapa para o futuro!” (CONSELHO DO AGRO e CNA, [2017], 
p. 16).

77 O fórum foi criado em 2016, de acordo com Amado (2020, p. 176), como produto da CPI rura-
lista contra o Cimi, pelos deputados Paulo Correa e Mara Caseiro, para ser a “instância de repre-
sentação dos caciques junto ao governo. Na verdade, essa tática colonial revelou-se mais uma 
forma de cooptação de algumas lideranças indígenas e perseguição àqueles que estavam nas 
retomadas reivindicando seus direitos”. 

78 O Conselho das Entidades do Setor Agropecuário (Conselho do Agro) é um grupo criado em 
2016 e reúne 15 entidades que representam os produtores rurais de diversas cadeias produtivas e 
segmentos da agropecuária. As seguintes entidades o compõem: Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Associação Brasileira de 
Criadores (ABC), Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu (ABCZ), Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e 
Derivados (Abrafrutas), Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho), Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Associação Brasileira dos Produtores de Soja 
do Brasil (AprosojaBrasil), Conselho Nacional do Café (CNC), Federação dos Plantadores de 
Cana do Brasil (Feplana), Instituto Brasileiro de Horticultura (Ibrahort), Organização das 
Cooperativas Brasileiras (OCB), Sociedade Nacional da Agricultura (SNA) e Sociedade Rural 
Brasileira (SRB).
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A referência à demarcação de terras indígenas está entre as “questões 
fundiárias”,79 no tema “segurança jurídica”, do primeiro eixo do docu-
mento, da seguinte forma: 

Espera-se que o governo trabalhe no sentido de solucionar 
problemas relacionados a [sic] demarcação e ampliação de 
terras indígenas, segundo as diretrizes para a identificação e 
delimitação dessas terras estabelecidas pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), no precedente do julgamento do caso da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol. Merecem atenção a vedação da 
ampliação de terra indígena já demarcada e a participação dos 
entes federativos em todas as etapas do processo de demar-
cação. (CONSELHO DO AGRO e CNA, [2017], p.38)

São elencadas as seguintes propostas no documento:

• Conferir efetividade ao Parecer 001/2017/AGU-GMF05/2017, 
aprovado pelo Presidente da República em 19 de julho de 
2017, para sua observância por toda a Administração Pública 
Federal, seus respectivos órgãos autônomos e entidades 
vinculadas, com vistas ao total cumprimento dos conceitos e 
salvaguardas institucionais (condicionantes) nos processos 
demarcatórios de terras indígenas, conforme entendimento 
fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Petição 3.388/
RR, que julgou a demarcação da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol;

• Dar transparência aos processos de demarcação, com a parti-
cipação de outros órgãos governamentais, além da Funai, e 
a adoção de procedimentos menos arbitrários de identifi-
cação e delimitação de terras indígenas;

79 Além da demarcação de terras indígenas no subtópico b, outras questões fundiárias apresentadas 
foram: “Invasões de Terras e Reforma Agrária”; “Questão Quilombola”; “Terrenos Marginais e 
Demarcação de Áreas para Comunidades Tradicionais”; “Regularização Fundiária na Amazônia 
Legal”; “Criação de Unidades de Conservação” e “Faixa de Fronteira”.
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• Implementar marco regulatório objetivo para o processo 
de demarcações de terras indígenas no Brasil, com base nos 
parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal 
na PET 3.388/RR, com transparência e previsibilidade para 
todos os envolvidos;

• Adotar medidas que coíbam as invasões de terras por índios e 
garantam o cumprimento de reintegração de posse de terras 
invadidas;

• Reestruturar a Funai, alterando suas competências e criando 
órgãos colegiados, com a participação de outros entes 
públicos na deliberação sobre a realização de estudos e a 
demarcação de terras indígenas, com assessoramento por 
equipes técnicas multidisciplinares e isentas de ideologia;

• Promover a inserção de indígenas no processo produtivo, de 
modo a superar os principais entraves na produção e comer-
cialização de produtos agrícolas de comunidades indígenas. 
(CONSELHO DO AGRO e CNA, [2017], pp.38-39).

Grande parte dessas reivindicações não é novidade; são reformulações 
de antigas demandas, de acordo com o contexto. O Parecer nº 001/2017 é 
uma reedição da tentativa de adoção dessa orientação pela AGU em 2013, 
por exemplo. Algo que se desenhou em 2017 e chamou atenção foi a tenta-
tiva de articulação com lideranças indígenas, no sentido de reafirmar a 
influência negativa das ONGs e garantir a produção em escala comercial 
nas terras indígenas, recuperando-as para o mercado.

No governo Bolsonaro (2018-2020), a atuação se direciona ao STF

Em 2018, com a ascensão da extrema-direita à Presidência da República na 
figura de Jair Bolsonaro, o grupo que assume o poder representa a completa 
adesão ideológica às pautas do agronegócio, contrárias a qualquer tipo 
de atuação estatal que limite a apropriação territorial privada de exten-
sões territoriais no Brasil pelo patronato rural. De acordo com Cunha, 
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“o discurso, as medidas provisórias e as omissões do atual presidente 
são abertamente anti-indígenas e antiambientalistas, o que repercutiu 
favoravelmente no conjunto imediatista do agronegócio” (CARNEIRO 
DACUNHA, 2021, p. 3).

As notícias da imprensa da CNA no período, portanto, podem ser 
lidas a partir desse divisor nos discursos e na política governamental. A 
ausência de notícias sobre o tema em 2018 indica que suas pautas estavam 
bem representadas no novo governo.

Em 2019, entretanto, a atuação da entidade se volta ao âmbito do órgão 
de cúpula do Poder Judiciário: o STF. A defesa do marco temporal ainda se 
destaca como sua principal bandeira. No período, também ocorre a judi-
cialização das alterações provocadas pelo Executivo para impedir novas 
demarcações de territórios indígenas, como a transferência das atribui-
ções da Funai para o ministério comandado pelos ruralistas. 

A reunião da CNA para apresentar demandas do setor agropecuário ao 
então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em Brasília, é exemplar 
da atuação política voltada à cúpula judicial. O encontro teve a partici-
pação de representantes do “agro”80 e da ministra da Agricultura na época, 
Teresa Cristina,81 que, de acordo com a assessoria de imprensa da CNA, 

afirmou que a insegurança jurídica é um dos fatores que mais 
atrapalham o setor. Citou como exemplo a demarcação de 
terras indígenas, questões fundiárias, os defensivos, o Código 
Florestal e outros temas relacionados ao agro que têm ações 
na justiça, (CNA, 2019)

80 Participaram do encontro “os presidentes das Federações de Agricultura e Pecuária de Minas 
Gerais (Faemg), Roberto Simões, Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, Amazonas (Faea), Muni 
Lourenço, Paraíba (Faepa), Mário Borba, Amapá (Faeap), Iraçu Colares, e Piauí (Faepi), Júlio 
César, além do secretário-executivo do Ministério da Agricultura, Marcos Montes” (CNA, 
2019).

81 A foto que ilustra a participação da ministra na reunião revela que ela é a única mulher — apre-
sentada com uma imagem distanciada na fotografia segurando um microfone na mão, cercada 
por 11 homens brancos ao redor de uma mesa que parece ser a de algum restaurante.
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As ações na Justiça sobre os temas exemplificados na ocasião podem 
ajudar a explicar essa atuação da CNA em conjunto com a própria 
ministra da Agricultura, que representa os interesses do agronegócio 
no governo federal. 

Porém, outra ação também estava pendente de julgamento: a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.062/DF, do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB), contra a Medida Provisória nº 870/2019,82 que transferia a 
competência para a demarcação de terras indígenas da Funai para o Incra, 
ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
No mesmo dia do encontro, a CNA protocolou pedido no STF para parti-
cipar do julgamento dessa ação, defendendo a medida do governo (Ibid.).

Entre os argumentos dos advogados da CNA na petição de Amicus 
curiae83 para a defesa da retirada da competência de demarcação de terras 
e de licenciamento da Funai, destaca-se a afirmação de que essa medida 
reforçaria os “deveres estatais de proteção”, ao permitir 

a atuação efetiva da nova FUNAI em um rol muito maior de 
direitos dos índios e — o mais importante — com viés de inte-
gração dessas comunidades às regiões em que estão assentadas 

82 A cautelar foi inicialmente indeferida pelo relator, ministro Luís Roberto Barroso, entre outros 
fundamentos, porque a competência para a reestruturação de órgãos da Presidência da República 
seria do chefedo Executivo e porque a medida provisória estava sob a apreciação do Congresso 
Nacional. Entretanto o Congresso rejeitou a transferência da competência para o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento –Mapa, ao aprovar a lei de conversão (Lei nº 13.844). No 
mesmo dia da promulgação dessa lei, porém, em 18 de junho de 2019, o presidente promoveu a 
reedição da norma rejeitada, através da MP nº 886/201 –objeto de três ações diretas de incons-
titucionalidade, propostas pela Rede Sustentabilidade (ADI 6.172), pelo PT (ADI 6.173) e pelo 
PDT (ADI 6.174) — e do aditamento da ação originária do Partido Socialista Brasileiro. Diante 
disso, o relator concedeu a cautelar e suspendeu o artigo 1º da MP nº 886/2019, mantendo a 
vinculação da Funai ao Ministério da Justiça. A suspensão foi referendada pelo Tribunal Pleno 
do STF, sob o fundamento de que “é vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida 
provisória que tenha sido rejeitada” (BRASIL,2019). 

83 Assinada pelos advogados Rudy Maia Ferraz, Rodrigo de Oliveira Kaufmann e Alda Freire de 
Carvalho.
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no campo e nas áreas urbanas nas quais os índios eventual-
mente tenham escolhido viver. (Ibid., grifos nossos)

O trecho acima, somado ao seguinte, é ilustrativo da posição patronal 
e governamental na recuperação da perspectiva integracionista superada 
pela Constituição de 1988: 

Essa é, inclusive, a visão preponderante no novo Governo: 
o atendimento das demandas diretas dos índios (afastando 
a intermediação de ONGs e Conselhos paralelos) e a busca, 
quando possível e conveniente, da integração dessas comuni-
dades. Nesse sentido, confira-se a manifestação da Ministra da 
Agricultura, Tereza Christina, em recente visita que fez à aldeia 
Matsene, no município de Campo Novo dos Parecis (MT), por 
ocasião do 1º Encontro Nacional dos Agricultores Indígenas:

“.............................................

A lei pode ser mudada, é para isso que nós estamos lá no Congresso 
Nacional. As coisas evoluem, as coisas mudam, a vontade de 
vocês é soberana. Isso está na normativa da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), vocês têm de decidir o que vocês querem 
fazer, qual a vontade dos povos indígenas. [...]O trabalho é uma 
revolução na agricultura, na agropecuária e na tradição indígena, 
podendo mostrar para o Brasil e para o mundo que é possível 
ser indígena, cultivar a cultura, mastambém produzir.

............................................”

Após receber do povo Paresiuma carta de reivindicações 
pedindo linha específica de crédito para adquirir insumos 
e maquinário, a Ministra disse ao líder indígena Ronaldo 
Zokezomaiake, presidente da cooperativa Coopihabnama, que 
os índios precisam do mesmo apoio federal que é dispensado 
aos agricultores e que esse exemplo pode “mudar a miséria 
e a manipulação que existe hoje em torno dos povos indí-
genas do Brasil”.
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Essas são as razões legítimas e modernas que animaram a rees-
truturação administrativa inadvertidamente impugnada nesta 
ADI. Não há qualquer desvio de poder ou finalidade contrária 
à Constituição. Há, sim, uma visão nova sobre a relação entre 
índio, não índio e Poder Público. (CNA, 2019, grifos do original)

A defesa da produção em escala comercial nos territórios indígenas 
fora objeto de uma audiência pública articulada pela CNA em conjunto 
com a bancada ruralista. Essa “visão nova”, ao retomar a perspectiva inte-
gracionista, parece objetivar a recuperação das terras indígenas para o 
mercado, mesmo que para isso, em situações determinadas, precise se 
associar a lideranças indígenas. 

A CNA também atuou na defesa jurídica do marco temporal para 
demarcações de terras indígenas e do Parecer nº 01/2017 da AGU, por 
meio da sustentação oral feita pelo assessor jurídico Rodrigo Kaufman 
no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 1.017.36584 no STF, em 
22 de maio de 2020 (CNA, 2020), relacionado aos Xokleng (SC).

Portanto, as tentativas da CNA de desconstrução dos direitos terri-
toriais indígenas, em especial no período mais recente, se direcionam 
para o STF, que está na iminência de proferir uma decisão vinculante 
para todos os procedimentos administrativos de demarcação de terras 
indígenas no país. 

O Poder Executivo já tem atuado no sentido de restringir e negar os 
direitos territoriais indígenas através de mudanças legais na estrutura 
administrativa — como no caso da transferência da competência demar-
catória da Funai para o Incra — e alterações em orientações normativas, 

84 A CNA foi admitida como Amicus curiae em 20 de janeiro de 2020 pelo relator do processo, 
ministro Edson Fachin. A petição da CNA (Petição nº58.962) foi protocolada em 25 de setembro 
2019, subscrita pelo advogado Rudy Maia Ferraz. Diversas entidadestambém solicitaram que 
fossem admitidas nessa condição, tanto no caso de grupos favoráveis como contrários aos 
direitos indígenas. 
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como fez com a adoção do Parecer nº 001/2017, suspenso pelo STF85 
em maio de 2020, e com a edição da Instrução Normativa (IN) nº 9 da 
Funai,86 em abril de 2020, para facilitar a regularização de propriedades 
em áreas disputadas. 

Essa última mudança foi objeto de um parecer favorável da 
Superintendência Técnica de Assuntos Fundiários da CNA, que argu-
menta que a nova regulamentação aumentaria a segurança jurídica e 
visaria “aperfeiçoar os mecanismos de emissão de declaração” (CNA, 
2020a). Duas mudanças principais são destacadas: 

1. a definição das exceções à norma (terra indígena homologada ou regu-
larizada, reservas indígenas, terras indígenas dominiais) garantem “a 
continuidade dos processos de certificação de georreferenciamento 
nas demais áreas, possibilitando a regularização de imóveis rurais e 
a continuidade das atividades produtivas”(CNA, 2020a).

2. “Aumenta a transparência do processo ao normatizar que os proprie-
tários/possuidores também assinem o relatório produzido por servi-
dores da FUNAI durante as vistorias para emissão das declarações” 
(CNA, 2020a).

85 No âmbito do RE nº 1.017.365, seuministro relator, Edson Fachin, concedeu tutela provisória, 
em decisão de 7 de maio de 2020, “a fim de suspender todos os efeitos do Parecer n.º 001/2017/
GAB/CGU/AGU até o final julgamento de mérito do RE 1.017.365 (Tema 1031)”, determinando 
“à FUNAI que se abstenha de rever todo e qualquer procedimento administrativo de demar-
cação de terra indígena, com base no Parecer n.º 001/2017/GAB/CGU/AGU” (BRASIL, 2020) 
até o julgamento de mérito. Em 6 de julho de 2020, concedeu tutela provisória para também 
“suspender nacionalmente os processos judiciais, sem prejuízo dos direitos territoriais dos 
povos indígenas, ‘até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento 
final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031)” (BRASIL, 2020).

86 A instrução da Funai de 22 de abril de 2020 revogou a Instrução Normativa nº 3, de 20 de abril de 
2012, passando a disciplinar a Declaração de Reconhecimento de Limites em relação a imóveis 
privados.
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A instrução normativa revogada definia outras exceções, entre as 
quais as terras indígenas objeto de estudo para demarcação ou reivindi-
cadas formalmente pelos povos indígenas, por exemplo. Dessa forma, 
territórios objeto de disputas se tornaram passíveis de regularização 
com a emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites pela Funai.

No período em que a “nova visão” de governo alinhada com as demandas 
históricas do patronato rural toma a forma de políticas integracionistas 
que visam a desestruturar os direitos territoriais indígenas, as ações no 
Judiciário parecem ganhar centralidade para evitar a “passagem da boiada”, 
pisoteando direitos conquistados em intensos processos de disputa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente artigo, inicialmente abordamos a construção dos direitos 
territoriais indígenas a partir de disputas, uma intensa mobilização indí-
gena e diversos apoiadores na Constituinte de 1987/1988. No período, a 
atuação do patronato rural estava voltada ao enfrentamento das propostas 
de reforma agrária, que continuaram a ser combatidas nos anos seguintes. 

A atuação da CNA nas tentativas de desconstrução dos direitos terri-
toriais indígenas começa a aparecer nas suas publicações em meados 
dos anos 2000. É o mesmo período em que a questão agrária começa a se 
deslocar para incluir dimensões territoriais e étnicas (ALMEIDA, 2006). 
Entretanto essas tentativas já estavam em curso através de propostas de 
mudanças constitucionais e legislativas desde meados da década de 1990, 
incluindo o uso de uma CPI, em 1999, para investigar a Funai e desquali-
ficar os laudos antropológicos que subsidiam as demarcações dos terri-
tórios indígenas.

Os argumentos e encaminhamentos propostos nessa CPI foram opor-
tunamente recuperados pela CNA, que passou a corroborar as críticas 
ao decreto de 1996, além de questionar os antropólogos e os laudos por 
eles produzidos desde então. Tudo isso sem deixar de mencionar as 
ONGs, sempre colocadas sob a suspeição de estar a serviço de interesses 
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internacionais para usurpar parte do território brasileiro sob o pretexto 
da defesa dos povos indígenas. 

A profunda negação do protagonismo indígena, pela construção de 
mediadores como grandes inimigos manipuladores de índios, remete aos 
entendimentos de publicações da CRB/CNA da década de 1960 que carac-
terizavam os trabalhadores rurais como incapazes e ignorantes, condu-
zidos por interesses comunistas escusos (TAVARES, 2012). Entretanto, 
a partir da década de 2000, além de questionar capacidade dos indígenas 
e quilombolas de protagonizarem suas próprias lutas, a CNA identifica 
como seus adversários ou opositores aqueles que conferem legitimidade 
científica à luta política dos indígenas, através da elaboração de laudos: 
os antropólogos (Ibid.). 

Esses profissionais passam a ser acusados, ao lado das organizações 
não governamentais, da reivindicação e da invenção de identidades indí-
genas. A desqualificação dos antropólogos e das ONGs de apoio às lutas 
indígenas visa, em última instância, a deslegitimar os processos de reco-
nhecimento e demarcação dos territórios indígenas. 

A estratégia de uso de CPIs se repetiu em 2015, sob o pretexto de inves-
tigar as ações dos órgãos do Executivo responsáveis pelas políticas de 
reforma agrária (Incra) e demarcação de terras indígenas (Funai), com 
conclusões previamente estabelecidas de modo a fomentar a aprovação 
da PEC 215. Novamente os antropólogos foram alvos de grandes ataques 
e desqualificações.

Em síntese, a atuação patronal no sentido de desconstruir os direitos 
territoriais indígenas incluiu tentativas de alteração da Constituição, de 
leis e de normas regulamentares; interpretações normativas que esvaziam 
a possibilidade de sua aplicação; a criação de CPIs conduzidas por depu-
tados e senadores diretamente interessados na desconstrução desses 
direitos; e disputas e intervenções diretas no âmbito do sistema de justiça.

Em uma sociedade de raízes coloniais e escravocratas como a brasileira, 
a modernidade apresenta sua face colonial na ausência de quaisquer limites 
à concentração territorial privada sob domínio de grandes corporações. 
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Traduz-se no avanço do modelo agroexportador monocultor sobre terras 
indígenas, quilombolas e áreas de preservação ambiental, bem como na 
existência do trabalho escravo contemporâneo (TAVARES, 2012). 

No momento em que as políticas de demarcação de terras indígenas 
baseadas nas normas começaram a ser executadas de forma mais ampla, 
a CNA reagiu, buscando impor limites que envolvem disputas pela inter-
pretação do texto constitucional. Nessas disputas, uma tese absurda 
começou a se desenhar no julgamento da demarcação da Terra Indígena 
Raposa Serra do Sol: o chamado “marco temporal”, que inviabiliza a 
ampliação e a demarcação de terras indígenas que se encontravam ilegal-
mente ocupadas por não índios em 5 de outubro de 1988, “legalizando o 
ilegal” (HOLSTON, 1993).

A CNA buscou criminalizar e interromper os processos de retomada 
de terras indígenas, de maneira similar à observada em sua atitude diante 
de processos de desapropriação de reforma agrária. Defendeu a criação de 
normas similares às editadas sob o governo Fernando Henrique Cardoso, 
no entanto, para conter o que nomeia equivocadamente de “invasões” 
indígenas sobre áreas particulares. Ou seja, pela total inversão dos sentidos 
das normas constitucionais que garantem o direito originário e congê-
nito, as retomadas e autodemarcações protagonizadas pelos indígenas 
na defesa de suas terras passaram a ser caracterizadas como invasões. 

Mais recentemente, a CNA tem atualizado essa demanda, defendendo 
tanto as ações de reintegração de posse contra os indígenas quanto o fim 
das demarcações, sob a alegação de ter expirado o prazo do artigo 67 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 
1988. Tem defendido também a aquisição de terras para os indígenas por 
meio de compra (CNA, 2014).

A própria Constituição de 1988 se apresenta como um obstáculo para 
os interesses patronais, pois garante aos indígenas o direito originário às 
suas terras, portanto proibindo expressamente o pagamento de indeni-
zação aos ocupantes não índios de terras indígenas. Em virtude disso, a 
atuação da CNA incorpora a defesa de mudanças de ordem constitucional, 
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apoiando propostas de emendas constitucionais que visam a garantir a 
previsão de indenização aos possuidores de boa-fé afetados pela demar-
cação ou ampliação de terras indígenas e submeter a aprovação da demar-
cação de terras indígenas ao parlamento brasileiro. 

As tentativas de desconstrução ou ao menos limitação dos direitos 
territoriais indígenas perpassam o Poder Judiciário e tiveram espaço 
privilegiado no STF, em virtude do julgamento de ação contra a demar-
cação contínua da TI Raposa Serra do Sol, homologada em 2005. A CNA 
buscou organizar campanhas de mídia e mobilizar sua base, de modo a 
pressionar o STF na direção de uma decisão favorável aos produtores 
rurais que seriam retirados da área, no caso de confirmação da demar-
cação contínua homologada pelo presidente da República.

Embora não tenham conseguido a decisão demandada, na medida em 
que o STF reconheceu a validade da demarcação contínua da TI Raposa 
Serra do Sol, surgiu, agregada à decisão, uma série de condicionantes, 
enunciadas de forma geral e abstrata, que não foram objeto de pedidos 
na ação, nem mesmo de debate entre as partes. 

As condicionantes inseridas pelo STF no procedimento de demarcação 
de terras atenderam diversas demandas do setor patronal, em especial a 
vedação à ampliação de terras indígenas já demarcadas– o que havia sido 
reivindicado com êxito por indígenas do Espírito Santo contra a demar-
cação dos anos 1970 que excluíra parcela do seu território, concedendo-a 
à Aracruz Celulose — e a garantia de participação dos entes federados 
em todas as etapas do procedimento.

A apropriação territorial no Brasil para a expansão agropecuária 
encontra limites nas áreas destinadas à reforma agrária, aos povos indí-
genas e às comunidades quilombolas, bem como nas áreas sob proteção 
ambiental. Essas áreas são percebidas como subtraídas do mercado de 
terras. O discurso competente (CHAUÍ, 2014) dos assessores contra-
tados que fundamenta a posição política da CNA contrária à demarcação 
de terras indígenas está em conformidade com o discurso hegemônico 
da globalização neoliberal, na defesa da estabilidade do contrato social 
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relacionada às “expectativas do mercado e dos investimentos” (SANTOS, 
2003, pp. 18-19). 

A “segurança jurídica” é o argumento mais reiterado pela CNA e inti-
tula as seções de seus documentos que abordam os assuntos fundiários, 
que incluem a demarcação de terras indígenas. O “desenvolvimento 
nacional”, apresentado pela CNA como consequência do “crescimento 
econômico” do setor agropecuário também constitui a retórica patronal 
nas tentativas de desconstrução dos direitos territoriais indígenas. 

No período mais recente, destacadamente a partir de 2016, notamos o 
retorno das concepções integracionistas, em especial a partir da ascensão 
de grupos de direita e extrema-direita ao governo federal. 

Em particular, a CNA parece atualizar a retórica da “emancipação” 
para negar direitos territoriais indígenas. Admite e fomenta o protago-
nismo de algumas lideranças indígenas alinhadas com as demandas de 
produção em grande escala comercial, com o intuito de se contrapor 
às organizações indígenas e às entidades de apoio à causa indígena que 
reivindicam os direitos territoriais desses povos, inclusive a partir de 
retomadas de territórios ocupados ilegalmente por não índios e não devi-
damente demarcados. 

Na conjuntura em que o governo se assume anti-indígena e atende as 
demandas históricas da CNA através de políticas integracionistas que visam 
a desestruturar os direitos territoriais indígenas, as ações no Judiciário 
parecem ganhar centralidade para evitar a “passagem da boiada”, que 
pisoteia direitos conquistados ao longo de intensos processos de disputa.

As disputas e as lutas sobre os direitos territoriais indígenas não se 
encerrarão com o resultado de um julgamento, porém. A decisão sobre 
o caso de Raposa Serra do Sol, ao mesmo tempo que impôs limites (a 
oposição à demarcação contínua saiu da pauta da CNA, por exemplo), 
permitiu a abertura ou a intensificação de outras frentes de atuação. Na 
reconfiguração das táticas, restou à CNA se apoiar nas condicionantes 
surpreendentemente inseridas na decisão, que provocaram retrocessos 
em alguns territórios em disputa.
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Uma intensa mobilização de povos indígenas e de entidades de apoio 
também se direcionou para o STF, cuja decisão pode recolocar limites 
à desconstrução de direitos territoriais indígenas em curso.Assim, as 
conquistas obtidas na Constituição de 1988 seriam novamente reafirmadas.
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A ofensiva da Famasul aos direitos 
territoriais indígenas: registros de 
um antropólogo em campo
VINICIUS JOSÉ R. F. SANTOS

FERNANDA MARTINS

No contexto histórico da disputa pela posse das terras entre os 
indígenas e os ruralistas no Mato Grosso do Sul, os mentores 
e autores de ataques violentos às comunidades indígenas são 
pecuaristas, políticos, em geral “ruralistas”, que são também 
graduados e altamente especializados em paralisar o processo 
da demarcação das terras indígenas. São, sobretudo, especia-
lizados em praticar violência extrema, em atacar, massacrar e 
expulsar os indígenas de suas terras. (BENITES, 2015)

INTRODUÇÃO

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) é 
uma entidade patronal que congrega os 69 sindicatos patronais rurais deste 
estado e integra –com outras 26 federações estaduais — a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Partimos da experiência de 
campo do autor junto aos Guarani e Kaiowa, entre os anos 2008 e 2014, 
em Mato Grosso do Sul, para trazer à tona uma complexa rede de atores 
e práticas representativas da atuação dessa entidade quanto aos direitos 
territoriais indígenas na região nos primeiros quinze anos da década de 
2000. Este artigo foi escrito como o desdobramento da tese de douto-
rado do autor (SANTOS, 2021) com a colaboração da coautora; por isso, 
tomamos como referência a referida tese, além da literatura especiali-
zada, de notícias publicadas em periódicos de circulação local e nacional, 
documentos oficiais e publicações da própria Famasul. 
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A primeira seção é dedicada aos apontamentos iniciais. Em seguida, 
na segunda seção, apresentamos uma análise sobre o recrudescimento 
das ações da Famasul contra os direitos territoriais indígenas a partir 
dos anos 2000. Na terceira seção, trazemos algumas reflexões sobre 
uma das estratégias adotadas pela entidade: a realização do “Leilão da 
Resistência” em 2013. Na sessão seguinte, abordamos as duas Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPIs) instaladas pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso do Sul (Alems) em 2015. A primeira é a CPI 
do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), cujo objetivo era “apurar 
a responsabilidade do CIMI  — Conselho Indigenista Missionário na 
incitação e financiamento de invasões de propriedades particulares por 
Indígenas em Mato Grosso do Sul”. (ALEMS, 2016b)

A segunda é a CPI do Genocídio, destinada a investigar “a ação e 
omissão do Estado de Mato Grosso do Sul nos casos de violência praticados 
contra os povos indígenas no período de 2000 a 2015” (ALEMS,2016a) 
Por fim, apresentamos uma análise focada no relatório final das CPIs 
da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), esta última realizada na Câmara 
dos Deputados em 2015.

APONTAMENTOS INICIAIS

Em 2008, o antropólogo estava em Mato Grosso do Sul como assessor, 
fazendo parte dos grupos técnicos (GTs) constituídos pela Funai com o 
objetivo de identificar, localizar e delimitar as terras indígenas guarani-
-kaiowa e guarani-ñandéva na região do cone sul do estado.1 Havia menos 

1 Resultado da pressão exercida pelas mobilizações sociais das famílias kaiowa e ñandéva, os 
grupos técnicos (GTs) criados pela Funai decorreram diretamente das reivindicações dos indí-
genas pela demarcação de seus territórios tradicionais, iniciadas no final da década de 1970. 
Esses GTs foram constituídos pelas Portarias PRES/FUNAI nº 788, nº 789, nº 790, nº 791, nº 
792 e nº 793 publicadas no Diário Oficial da União em 14 de julho de 2008. Sobre o processo de 
constituição dos GTs, ver Cavalcante (2016).
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de 24 horas que tinha pisado pela primeira vez em solo sul-mato-gros-
sense. Realizava o ritual de passagem da “entrada no campo”, travando o 
primeiro contato com famílias indígenas e agentes do órgão indigenista 
da região de Dourados (SANTOS, 2021). No dia 30 de julho daquele ano, 
registrou num caderno de campo:

Às 00:30 o jornalista bate à porta. Eu dividia com ele o quarto 
do hotel na cidade de Dourados, no sul do Mato Grosso do 
Sul. Assustado, me contou que mais de 200 fazendeiros e 26 
prefeitos de municípios se reuniram numa ação de repúdio a 
nossa chegada. Ele tinha ido entrevistar fazendeiros em uma 
reunião da Famasul e narrou que na saída “dois seguranças” 
ou “fazendeiros” o acompanharam até a entrada do hotel e 
o constrangeram. (Caderno de campo, 30 de julho de 2008)

Dias depois, o jornalista publicou uma matéria no jornal Agência Brasil 
em que afirmava:

“As terras que eles [a Funai] querem transformar em reservas 
foram tituladas [para os agricultores] pelos governos federal 
e estadual”, disse o presidente da Comissão Técnica de 
Assuntos Indígenas e Fundiários da entidade [Famasul], Dácio 
Queiroz, em discurso durante o evento. [...] “Temos articu-
lado uma série de ações para impedir o cumprimento do TAC 
[Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre a Funai e a 
Procuradoria-Geral da República e que prevê a demarcação]”. 
(KONCHINSKI, 2008)

Voltaremos a Dácio Queiroz mais adiante. Importa pontuar aqui que, 
naquela ocasião, ele era um dos porta-vozes da Famasul ligado às temá-
ticas indígena e fundiária e presidente da Comissão Técnica de Assuntos 
Indígenas e Fundiários da entidade.

Uma semana após o episódio registrado, o antropólogo se deparou com 
reportagens publicadas em jornais locais que traziam o seguinte brado 
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de André Puccinelli (Partido do Movimento Democrático Brasileiro — 
PMDB/MS), então governador do estado: “Mato Grosso do Sul não será 
terra de índio” (MATO GROSSO..., 2008). Puccinelli se referia aos estudos 
que seriam realizados pelos GTs instituídos pela Funai.

Nessa ocasião, também afirmou que o trabalho dos GTs teria sido reali-
zado em 2007 “[...] por um antropólogo do Nordeste que não conhece o 
Estado, e agora o trabalho seria apenas para convalidar o que está no papel” 
(Ibid.). Foi então que o antropólogo ouviu pela primeira vez uma menção 
ao nome da atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, já que tais declarações 
foram registradas em um jantar organizado pela Associação dos Criadores 
de Mato Grosso do Sul (Acrisul), ao qual a hoje ministra compareceu. 
Naquela época, Tereza Cristina era secretária estadual de Produção, 
Turismo e Desenvolvimento Agrário e já havia composto a diretoria da 
Famasul (2001-2003).2 Também estavam presentes no jantar o depu-
tado federal Waldemir Moka (PMDB), o superintendente federal da 
Agricultura, Orlando Baez, o presidente da Acrissul, Laucídio Coelho 
Neto, e representantes da Famasul. A notícia repercutiu amplamente 
por outras mídias nos dias seguintes.

Os eventos vivenciados logo nos primeiros dias em campo em 2008 
e os fatos relatados acima lançam luz sobre uma complexa rede de inte-
resses e agentes na arena de disputas por territórios em Mato Grosso 
do Sul, bem como sobre a centralidade da Famasul na ofensiva contra 
os direitos territoriais indígenas na região. Ao mesmo tempo, os regis-
tros chamam atenção para a ascensão de representantes diretos e indi-
retos da entidade a cargos-chave no governo federal, no que concerne ao 

2 Tereza Cristina atualmente é ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e está na 56ª 
Legislatura como deputada federal (2019-2023). Foi diretora da Famasul, entre 2001 e 2003. 
Enquanto Deputada Federal na 55ª Legislatura (2015-2019), foi líder da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) ou, como é mais conhecida, da bancada ruralista da Câmara dos Deputados 
em Brasília.
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mandato presidencial iniciado em 2019. Nesse contexto, gostaríamos de 
sublinhar os perfis de duas importantes figuras cujas trajetórias marcaram 
os processos que serão analisados nas seções seguintes.

O primeiro perfil é o da advogada Luana Ruiz Silva de Figueiredo, 
sobrinha de Dácio Queiroz da Silva, ex-presidente da Comissão Técnica 
de Assuntos Indígenas e Fundiários da Famasul. Luana Ruiz ocupou em 
2019 um cargo-chave no governo federal, como secretária-adjunta da 
Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Mapa, cujo secretário 
especial é Nabhan Garcia, ex-presidente da União Democrática Ruralista 
(UDR).3 Há um vídeo conhecido que circula na internet em que Luana 
Ruiz dispara que a “suposta dívida histórica com os povos indígenas, não 
existe! A conquista territorial é inerente no mundo”.4 

O segundo é o da atual ministra do Mapa Tereza Cristina (Democratas 
— DEM/MS), com um extenso currículo em cargos de direção de enti-
dades patronais em Mato Grosso do Sul, entre as quais figuram a 
Famasul, a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso 
do Sul (Aprosul), a Acrissul e os sindicatos patronais rurais de Sonora, 
Terenos e Campo Grande.5 Em 2015, em seu primeiro mandato como 
deputada federal, Tereza Cristina, além de líder da Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA), foi titular na Comissão Especial da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) nº 215/2000, que pretendia transferir 
as responsabilidades do Poder Executivo na demarcação e titulação de 
terras indígenas e quilombolas para o Poder Legislativo. Também parti-
cipou como sub-relatora na primeira e na segunda edição da Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação da Fundação 

3 Não é demais lembrar que em 2019 houve a tentativa de transferir a prerrogativa da demar-
cação de terras indígenas para a estrutura do Mapa por meio de Medida Provisória nº 870, de 1 
de janeiro de 2019.

4 Vídeo disponível em: https://youtu.be/KDrmMDlryNA. Acesso em: 09 abr. 2022.

5 Informações retiradas da biografia oficial de Tereza Cristina no site da Câmara dos Deputados. 
Disponível em: https://www.camara.leg.br/deputados/178901/biografia. Acesso em: 09 abr. 
2022.

https://youtu.be/KDrmMDlryNA
https://www.camara.leg.br/deputados/178901/biografia
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Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA) na demarcação de terras indígenas e de rema-
nescentes de quilombos (BRASIL, 2017a).

Tal qual analisado por Bruno (2015), um dos traços marcantes dos 
grandes proprietários de terras, empresários rurais e agroindustriais do 
Brasil é a multirrepresentação. Ocupam-se de estruturas sindicais patro-
nais legais — como confederações, federações e sindicatos —,associa-
ções e organizações por produtos ou multiprodutos, inúmeros grupos 
de defesa da propriedade privada e representações políticas formais no 
seio do Estado, de modo que, de acordo com a autora, “têm muito claro a 
importância da organização na construção de uma ‘consciência comum’ 
dos problemas, na identificação dos caminhos para sua superação e na 
defesa de bandeiras e pleitos” (BRUNO, 2015, p. 3).

A próxima seção será dedicada ao papel da Famasul no recrudes-
cimento das ações contra os direitos territoriais indígenas a partir da 
década de 2000.

A FAMASUL E A INTENSIFICAÇÃO DA OPOSIÇÃO AOS DIREITOS 

TERRITORIAIS INDÍGENAS

Em 2008, o antropólogo encontrou em campo um clima de hostilidade 
e beligerância. Quando visitou o tekoha Ñande Ru Marangatu, localizado 
no município de Antônio João (MS), ainda não tinha conhecimento da 
ação de despejo realizada três anos antes, em dezembro de 2005, após a 
suspensão da homologação dessa terra indígena pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF). No entanto, teve acesso às imagens gravadas em vídeo, 
que exibiam os rasantes de helicóptero realizados a poucos metros de 
dezenas de indígenas, além de viaturas e um grande contingente policial.6 

6 A primeira ameaça de despejo judicial aconteceu em 2002, mas uma decisão da Justiça suspendeu 
a ação. Em abril de 2005, a homologação da área pelo presidente Lula impediu a execução de 
ação de despejo.

about:blank
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Em sua visita, registrou os nomes de Pio e Roseli, proprietários de 
fazendas que sobrepõem o tekoha mencionado. Pio Queiroz Silva é casado 
com Roseli Ruiz e é irmão de Dácio Queiroz. Pio Queiroz e Roseli Ruiz 
são os pais de Luana Ruiz, cujo perfil foi sublinhado acima. 

Conforme identificado por Santos (2021), uma reportagem da Folha de 
S.Paulo (MAISONNAVE, 2013, p.1) de junho de 2013 menciona que Roseli 
“tem diploma de antropóloga e faz perícias em terras em litígio” e que sua 
filha, Luana Ruiz, dirigia naquela data “a ONG Recovê — ‘conviver’, em 
guarani”, fundada por Roseli Ruiz e Pio Queiroz. Para a Folha, Luana, que 
é advogada, diz que “a criação da ONG foi a solução encontrada para ‘nos 
legitimar e participar das reuniões e descobrir o que está acontecendo’” 
(Ibid.). Conforme se lê na publicação, Roseli explica sua motivação: 

Fui invadida em 1998 e, no ano seguinte, fui fazer direito para 
entender esse desmando. No decorrer do curso detectei que 
o que estava fundamentando não era a legislação, e sim um 
relatório antropológico. (Ibid.) 

No laudo de perícia histórica e antropológica da Terra Indígena Ñande 
Ru Marangatu, Oliveira e Pereira mencionam que 

[...] a ONG Recovê é uma organização que congrega proprietá-
rios rurais que estão envolvidos em problemas fundiários com 
comunidades indígenas em Mato Grosso do Sul e não apenas 
na região sul do estado. [...] Atua principalmente em dar [sic] 
apoio jurídico e solidariedade política aos proprietários que 
estão com suas propriedades ameaçadas ou invadidas por indí-
genas. (OLIVEIRA e PEREIRA, 2009, p. 128).

Devido à ocupação das terras cujos títulos de propriedade possui, essa 
família lidera há décadas a oposição às e o enfrentamento das famílias 
kaiowa do tekoha Ñande Ru Marangatu. Além das disputas judiciais, que 
resultaram numa ação de despejo violenta, a família também está imbri-
cada em ações diretas de expulsão dos Guarani e Kaiowa que remontam 
à década de 1950 (Ibid.). 
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Destacamos, no entanto, o ano de 2015, quando Roseli Ruiz era presi-
dente do Sindicato Rural de Antônio João (MS). Naquele ano, o sindicato, 
na figura de sua presidente, liderou os ataques aos Guarani e Kaiowa do 
tekoha Ñande Ru Marangatu. Indígenas foram feridos e Semião Fernandes 
Vilhalva, liderança Guarani e Kaiowa, foi assassinado com um tiro na cabeça. 
O evento foi noticiado pelo jornal El País em 5 de setembro daquele ano.

[...] dia 29, cerca de sessenta camionetes deixaram a sede do 
sindicato rural de Antônio João. Seguiam os passos de Roseli 
Ruiz, presidente da associação e mulher do filho mais velho 
de Pio Silva, herdeiro da fazenda Barra, uma das últimas 
ocupadas pelos índios. O grupo contava ainda com Dácio 
Queiroz, também filho de Pio, dono de outra fazenda inva-
dida, a Fronteira, e com políticos, como o deputado federal 
pelo DEM Luiz Henrique Mandetta, um dos integrantes da 
comissão que discute a PEC 215, uma proposta de emenda à 
Constituição que quer mudar a forma como a demarcação de 
terras indígenas é feita no país. (BEDINELLI, 2015)

O Sindicato Rural de Antônio João é um dos 69 sindicatos rurais patro-
nais de Mato Grosso do Sul que compõem a Famasul. Em 2017, dois anos 
após o ocorrido, inúmeros jornais locais noticiaram a cerimônia de come-
moração do aniversário dos 40 anos da entidade. Em uma dessas notícias, 
encontramos a seguinte declaração de Maurício Koji Saito, presidente da 
Famasul (desde 2015 até hoje): 

Para chegarmos até aqui tivemos a contribuição e doação 
de todos os presidentes e suas diretorias que passaram pela 
Famasul nessas quatro décadas. Cada um, do seu modo, 
enfrentou os desafios da sua época. (Famasul, 2017)

Diante de tal afirmação, cabe indagar sobre os principais desafios 
enfrentados pela Famasul em cada época. Nas linhas que seguem, apre-
sentaremos algumas pistas que nos levam a perceber que as ações que 
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visam a frustrar os processos de demarcação de terras indígenas na região 
passam a figurar com grande ênfase no repertório discursivo e de atuação 
da entidade a partir das gestões da década de 2000.7 

Inicialmente, sublinhamos o depoimento de Dácio Queiroz em uma 
entrevista concedida ao Sindicato Rural de Campo Grande em 2009. Na 
época, ele era diretor-secretário da Famasul e presidente da Comissão 
de Assuntos Fundiários e Indígenas da entidade. 

Nos últimos dez anos, os conflitos fundiários indígenas são os 
causadores do maior impacto sobre o agronegócio em Mato 
Grosso do Sul [sic] que se tem notícia. No fim da década de 1990, 
o nosso Estado constatou os primeiros atos de violência por 
parte dos indígenas que invadiram algumas propriedades no 
sul e sudoeste. (SINDICATO RURAL DE CAMPO GRANDE, 
2009, p. 3) 

Vale destacar que nesse pequeno trecho da entrevista Dácio Queiroz 
condensa em poucas palavras o acionamento da retórica que reflete a 
noção de que os povos indígenas são empecilhos para a economia, são 
violentos e ameaçam as propriedades privadas duramente conquistadas 
por pessoas que trabalham arduamente. Tais representações simbólicas, 
ligadas historicamente às retóricas de legitimidade das elites agrárias no 
Brasil, indicam um esforço ativo da Famasul de organizar os símbolos do 
agir dos dominantes (BRUNO, 2017).

7 Maurício Saito assumiu a presidência da Famasul em 2015, permanecendo no cargo por dois 
mandatos até os dias atuais. Ainda no século XXI, os predecessores de Maurício Saito na presi-
dência da Famasul foram Leôncio de Souza Brito Filho (2000-2006), Ademar Silva Junior 
(2006-2010), Eduardo Corrêa Riedel (2010-2014) e Nilton Pickler (2015). O primeiro presi-
dente da Federação foi Silvio Mendes Amado, que teve a posse registrada no dia 18 de agosto 
de 1979, num mandato que durou até 1982. Depois, Otair Hildebrando de Ávila ocupou o cargo 
entre 1982 e 1988; Eduardo Machado Metello foi presidente da entidade por duas vezes, até o 
ano de 1994, quando José Armando de C. Amado assumiu o mandato de 1994-2000.
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Digressão à parte, a questão é o recorte temporal delineado por Queiroz 
para o recrudescimento das disputas territoriais entre fazendeiros e 
indígenas. Decerto a articulação para as retomadas de terras8 promo-
vidas por indígenas na região e os conflitos com fazendeiros remontam 
a um período bem anterior ao fim da década de 1990 (BENITES, 2014; 
ELOY AMADO, 2014). Isto nos leva a salientar que o depoimento de 
Queiroz também chama atenção por seu apelo a uma determinada versão 
da história promovida pela Famasul, calcada na ideia de que a questão 
fundiária indígena já estava “resolvida” em Mato Grosso do Sul antes da 
Constituição de 1988.9

Além dessa versão da história, o que a fala de Queiroz nos deixa entrever 
é que se de acordo com o site da CNA os sindicatos patronais rurais 
“desenvolvem ações diretas de apoio ao produtor rural, buscando solu-
ções para os problemas locais” (CNA, 2022) e a Famasul, enquanto fede-
ração, “representa esses Sindicatos Rurais” (FAMASUL, 2022), não é 
problema imaginar que o recrudescimento dessas disputas no fim da 
década de 1990 e, sobretudo, nos anos 2000 inseriu os direitos territo-
riais indígenas no rol de “desafios da época” da entidade, como alertou 
Maurício Saito. Ou seja, é a partir da crescente organização dos processos 
reivindicatórios dos povos indígenas da região10 e de sua capacidade de 
pressionar o Estado brasileiro pelo avanço dos ritos processuais demar-
catórios11 que emergem ações cada vez mais organizadas e instituciona-

8 Sobre a noção de retomada, ver Thomaz de Almeida (2000), Alarcon (2013) e Benites (2014).

9 Vale lembrar que a tese do marco temporal foi consolidada na decisão do STF no caso da Raposa 
Serra do Sol (Petição nº 3.388/RR) em 2009, mesmo ano da declaração de Dácio Queiroz. Segundo 
essa tese, o reconhecimento do direito à terra indígena se restringe aos casos em que a área se 
encontrava tradicionalmente ocupada, comprovada a sua ocupação ou reivindicação do seu 
retorno, na data da promulgação da Constituição. Essa decisão fez prosperar a estratégia rura-
lista de judicialização dos processos de demarcação das terras indígenas (SANTOS, 2021).

10 Expressos, por exemplo, no crescimento do número de retomadas de terras.

11 Consolidada, por exemplo, nas portarias da Funai de 2008 que instituíram os GTs de identifi-
cação e a delimitação de terras indígenas no cone sul do Mato Grosso do Sul.
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lizadas por parte das entidades patronais rurais locais contra os direitos 
territoriais dos indígenas12.

Tendo em vista esse recorte temporal, gostaríamos de destacar a gestão 
de Ademar Silva Junior na presidência da Famasul (2006-2010). Ademar 
Junior foi presidente do Sindicato Rural de Aparecida do Taboado (MS) 
entre 1994 e 2000, quando passou a integrar a Famasul como diretor-se-
cretário. Em 2006, foi eleito para seu primeiro mandato como presidente 
da entidade. Durante sua gestão, também foi vice-presidente de finanças 
da CNA. Em junho de 2021, Ademar Junior assumiu a Secretaria de Estado 
de Governo e Gestão Estratégica, antes ocupada por Eduardo Riedel, na 
gestão do governador Reinaldo Azambuja (PMDB/MS). Antes, em 2019, 
foi convidado pela ministra Tereza Cristina a participar da equipe de 
transição do governo federal pelo Mapa e atuou como seu assessor no 
ministério. Em seguida, passou a ocupar a diretoria da Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater), cargo que deixou para 
assumir uma função na secretaria estadual de Mato Grosso do Sul.13 

Ao longo de seu mandato como presidente da Famasul, além do cres-
cente número de retomadas de áreas guarani e kaiowa, Ademar Junior 
também lidou com a formalização do Compromisso de Ajustamento 
de Conduta (CAC) entre o Ministério Público e a Funai em 2007, que 
resultou na publicação das portarias que constituíam os GTs para a iden-
tificação e a delimitação das terras indígenas guarani e kaiowa em 2008. 
Nesse contexto, as atenções da Famasul se voltaram para a contestação 
da validade das Portarias e do próprio CAC.

A título de exemplo, no mesmo ano da publicação das portarias, a 
Comissão de Assuntos Fundiários e Indígenas da Famasul promoveu 
uma série de reuniões pelo interior de Mato Grosso do Sul junto aos 

12 Para uma análise sobre o número de retomadas de terras indígenas em Mato Grosso do Sul, ver 
Melo (2017).

13 As informações sobre a biografia de Ademar Silva Junior foram retiradas de artigos de jornais. 
A saber: Entrevista... (s.d.), Ex-presidente... (2021) e Presidente... (2008).
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sindicatos rurais patronais, tal como consta em matéria publicada pelo 
jornal Dourados News intitulada “Invasões indígenas serão debatidas 
em Caarapó” (2008). Nessa ocasião, Dácio Queiroz, então presidente 
da referida comissão, explicitou que entre os assuntos a ser debatidos 
estavam “providências jurídicas”, “a criação de um fundo para segurança 
rural privada e o Termo de Ajustamento de Conduta [Compromisso de 
Ajustamento de Conduta]” (INVASÕES..., 2008).14

Além das reuniões organizativas junto aos sindicatos rurais, o rol de estra-
tégias acionado pela Famasul incluía a judicialização de processos admi-
nistrativos da Funai, visando ao impedimento da realização dos trabalhos 
dos GTs nas fazendas (SANTOS, 2021), bem como um forte trabalho midi-
ático de formação de consenso entre a população contra os direitos terri-
toriais indígenas (CAVALCANTE, 2016; SANTOS, 2021; MORAIS, 2017). 

Em que pese a forte atuação da Famasul durante a gestão de Ademar 
Junior, foi a partir da gestão de Eduardo Corrêa Riedel (2010-2014) que 
a entidade atingiu um alto nível de organização e institucionalização em 
torno do enfrentamento dos direitos territoriais indígenas.

Esse movimento não se deu de forma isolada, no entanto. Tal nível de 
organização da ofensiva local estava articulado com o nível de organização 
nacional, como veremos com maior nitidez mais adiante. Inicialmente, 
cabe apenas indicar que a gestão Riedel compreende os anos em que o 
tema ganha centralidade nas ações coletivas realizadas pelos parlamen-
tares da FPA, tal qual analisado em Rauber (2021). Frisa-se ainda que 
no primeiro ano da gestão Riedel na Famasul, em 2010, a Associação 
Brasileira do Agronegócio (Abag) entregou aos candidatos à Presidência 
da República um documento intitulado “Agronegócio — Desenvolvimento 
e Sustentabilidade: Plano de Ação 2011/2014/2020”. 

Tal qual salientado por Pompeia (2018), as questões indígena e quilom-
bola tomavam lugar de destaque no posicionamento da Abag, algo inédito 
até então. De acordo com o documento: 

14 Sobre a noção de “segurança jurídica”, ver Bruno e Carvalho (2009). 
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Outra questão de insegurança jurídica diz respeito à ameaça 
contínua de expropriação de áreas consideráveis de produção 
agrícola sob o argumento de remanescentes comuni-
dades quilombolas e de demarcação de reservas indígenas. 
(AGROANALYSIS 2010, p. 46)

Diante desse diagnóstico, as propostas de ação apresentadas aos presi-
denciáveis pautavam mudanças nos marcos legais dos direitos territo-
riais indígenas e quilombolas, inseridas em uma estratégia mais ampla 
de obtenção de êxito em temas considerados fatores de “insegurança 
jurídica” pelas entidades representativas do agronegócio (POMPEIA, 
2018). Frisa-se ainda a seguinte proposta de ação: “Proteção aos produ-
tores rurais quanto a ameaças de desapropriação sob o argumento de 
terras indígenas ou de remanescentes quilombolas” (AGROANALYSIS, 
2010, p. 46).

Riedel foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju (MS) de 1999 
a 2002. Antes de assumir o cargo de presidente da Famasul, em 2010, já 
atuava como vice-presidente da entidade, durante a gestão de Ademar 
Junior; ao longo de seu mandato na Famasul acumulou a função de diretor 
vice-presidente da CNA. Em 2015, assumiu o cargo de secretário de Estado 
de Governo e Gestão Estratégica no governo de Reinaldo Azambuja 
(PMDB/MS) e a função de vice-diretor de finanças da CNA.15 

Ao longo de sua gestão como presidente da Famasul (2010-2014), 
foram muitas as declarações públicas sobre os processos de demar-
cação de terras indígenas em Mato Grosso do Sul conduzidos a partir do 
início dos trabalhos dos GTs. Gostaríamos de chamar atenção para uma 
dessas declarações, registradas no documentário À sombra do delírio verde 
(À SOMBRA..., 2011). Há um trecho em que Eduardo Riedel indaga de 
forma irônica: “o que é terra indígena?”, “Qual o limite da demarcação da 

15 Informações retiradas do site oficial do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e de repor-
tagem do jornal Correio do Estado (SECRETÁRIOS..., 2015).
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terra indígena?”. E afirma: “Ah... O antropólogo... Conceito de oralidade, 
um cidadão indígena, ‘olha aqui realmente existia...’, o Mato Grosso do 
Sul inteiro era terra indígena!”. Em seguida, Riedel sustenta a seguinte 
formulação sobre os processos de identificação e demarcação de terras 
indígenas em curso:

O problema é que isto já está feito, já está bem claro. Quando os 
antropólogos se manifestam no sentido de vamos [sic] fazer a 
demarcação, o que eles querem na verdade é ir ampliando a área 
indígena, né. Coisa que se você tomar como base a civilização 
brasileira desde a sua origem, nós vamos ter que demarcar o 
Brasil. (NAVARRO, MUÑOZ e BACCAERT, 2011)

Tal qual analisado por Cavalcante (2016) e Santos (2021), as palavras 
de Riedel encontram eco na tese do marco temporal, que recorre à falsa 
ideia de ocupação imemorial e à “teoria do fato indígena”, mencionadas 
no caso da Raposa Serra do Sol (Petição nº 3.388/RR). 16 

Em sua gestão como presidente da Famasul (2010-2014), Riedel contou 
com Christiano Bortolotto, que substituiu Dácio Queiroz como presi-
dente da Comissão de Assuntos Fundiários e Indígenas da entidade, 
cargo que ocupou pelo menos de 2008 a 2010 e em 2013. A trajetória de 
Bortolotto também é marcada por muitos cargos de representação clas-
sista, tanto na Famasul como na Aprosoja, além de incluir um mantado 

16 A “teoria do fato indígena” surge no caso da Petição nº 3.388/RR e, a partir do voto do ministro 
Carlos Ayres Britto, fundamenta o “marco temporal”. Essa tese define o reconhecimento do direito 
à terra indígena aos casos em que a área se encontrava tradicionalmente ocupada, comprovada 
a sua ocupação ou reivindicação do seu retorno, na data da promulgação da Constituição. Só 
seria válido o direito a terra, caso a presença da pessoa ou da comunidade indígena que reclama 
seu pertencimento a certa terra ocorresse durante a data de 5 de outubro de 1988 (SANTOS, 
2021, pp. 160-161).
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na presidência do Sindicato Rural de Amambai (MS), de 2006 a 2012.17 
Foi nessa gestão que foi realizado, em conjunto com a Acrissul, o evento 
denominado Leilão da Resistência, organizado para arrecadar fundos que 
seriam utilizados contra as retomadas de terras no estado, sobre o qual 
trataremos mais adiante. 

De modo a sistematizar as outras ações da entidade no período da 
gestão de Riedel para além do Leilão da Resistência, analisamos os rela-
tórios de atividades anuais da Famasul relativos aos anos de 2011, 2013 e 
2015, bem como ao triênio 2015-2018, os únicos a que tivemos acesso. O 
resultado foi a identificação de um conjunto de estratégias empreendidas 
para minar o avanço da efetivação dos direitos territoriais indígenas na 
região ao longo do período de 2011 a 2015.

Reuniões junto aos sindicatos rurais, debates, eventos e audiên-
cias públicas realizados em Mato Grosso do Sul e em Brasília com a 
presença da federação, uma constante articulação com as bancadas rura-
listas de nível estadual e federal, a frequente inserção da organização no 
STF e reuniões com a FUNAI, o Ministério da Justiça e a Casa Civil do 
Executivo Federal, também identificadas na gestão de Ademar Junior, 
vão se somando a outras estratégias, principalmente a partir de 2013. É 
então que surgem ações como campanhas publicitárias estruturadas, 
manifestos e mobilização públicas, o próprio Leilão da Resistência (cujo 
objetivo era arrecadar fundos), e a crescente ênfase na judicialização dos 
processos de demarcação.

Quanto à estratégia de judicialização, o relatório do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) publicado em 2013, sobre a questão fundiária indígena 

17 De acordo com o jornal A Crítica, Bortolotto Foi presidente do Sindicato Rural de Amambai entre 
os anos de 2006 e 2012, vice-presidente da Aprosoja/MS de 2007 a 2015, coordenador da Comissão 
de Assuntos Fundiários da Famasul de 2008 a 2010, bem como em 2013, vice-presidente da Região 
Sul Fronteira pela Famasul de 2009 a 2012 e presidente da Cooperativa Agroindustrial Amambai 
(Coopersa) desde 2010. Atuou ainda como conselheiro administrativo da Fundação MS, de 2011 
a 2013, e é vice-presidente da Aprosoja Brasil, entre 2012 e 2014, acumulando também a função 
de diretor financeiro da Aprosoja Brasil desde 2014. (A CRÍTICA, 2016)  
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em Mato Grosso do Sul, indicou a existência de 18 ações judiciais movidas 
pela Famasul contra a Funai (CNJ, 2013, pp. 77-80). Já o relatório de ativi-
dades da Famasul de 2013-2018 aponta que, naquele interstício, a enti-
dade acompanhava um total de 100 ações movidas por proprietários 
rurais (FAMASUL, 2018).

No que diz respeito às iniciativas para “arrecadação de fundos”, pelo 
menos desde 2008 a Famasul já vinha realizando reuniões com sindicatos 
rurais para debater esse tema, como destacamos anteriormente no depoi-
mento de Dácio Queiroz para o jornal Dourado News (INVASÕES..., 2008). 
Na próxima seção, traremos à cena o Leilão da Resistência, realizado em 
2013, cujo objetivo, declarado pela entidade, é arrecadar fundos para a 
defesa da propriedade privada. Antes de prosseguir, apresentamos um 
quadro com as principais atividades da Famasul naquele ano (Quadro 1).

QUADRO 1  |  QUADRO DE ATIVIDADES DA FAMASUL (2013): OFENSIVA CONTRA  
OS DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS

MÊS ATIVIDADES

Fevereiro Famasul entrega à presidente 
da República Dilma Rousseff 
um documento sobre os efeitos 
da demarcação de novas áreas 
indígenas em Mato Grosso do 
Sul.

Abril No dia 29 de abril, durante visita 
da presidente da República, 
Dilma Rousseff, à Campo 
Grande, a Famasul realiza 
uma ação conjunta com 68 
sindicatos rurais de Mato Grosso 
do Sul e o Movimento Nacional 
dos Produtores (MNP), “pedindo 
o fim das demarcações de terras 
indígenas”.

A Famasul participa de duas 
audiências públicas envolvendo 
cerca de 1,2 mil produtores rurais 
de Mato Grosso do Sul e do 
Paraná, realizadas nos municípios 
de Tacuru e Coronel Sapucaia. 
A intenção era mobilizar os 
produtores e elaborar estratégias 
para que não se cumprisse o 
Compromisso de Ajustamento 
de Conduta (CAC), assinado pela 
Funai junto ao MPF.
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QUADRO 1  |  QUADRO DE ATIVIDADES DA FAMASUL (2013): OFENSIVA CONTRA  
OS DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS (cont.)

MÊS ATIVIDADES

Maio Uma comitiva organizada pela 
Famasul e por sindicatos rurais 
participa de audiência pública 
em Brasília com a presença 
da então ministra-chefe da 
Casa Civil, Gleisi Hoffmann. 
O objetivo era debater 
os procedimentos para a 
demarcação de terras realizados 
pela Funai e a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
nº 215.

A Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso do Sul 
realiza uma audiência pública 
para tratar dos litígios de terras 
no estado, com o tema “Por uma 
demarcação justa e pacífica” e o 
depoimento de três produtores 
afetados. Ao longo do ano, várias 
outras audiências no Senado e na 
Câmara Federal contaram com 
participação de representantes 
da Famasul e lideranças rurais do 
estado.

Junho Famasul participa de uma 
audiência pública com o 
ministro-chefe da Secretaria-
Geral da Presidência da 
República do Brasil, Gilberto 
Carvalho, para discutir a 
demarcação de terras indígenas.

A Famasul, em parceria com 
a CNA, realiza uma ação 
denominada “Onde tem justiça 
tem espaço para todos”, reunindo 
cerca de 5 mil produtores de Mato 
Grosso do Sul, Maranhão, Paraná e 
São Paulo.

Agosto Eduardo Riedel e o presidente 
da Comissão de Assuntos 
Fundiários da Famasul, 
Christiano Bortolotto, 
juntamente com os secretários 
de Estado de Produção e 
Turismo (Seprotur), Tereza 
Cristina Corrêa da Costa Dias, e 
de Justiça e Segurança (Sejusp), 
Wantuir Jacini, participam de 
uma audiência com o ministro 
da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, em Brasília.

O ministro da Justiça e o ministro-
chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, estiveram novamente 
em Campo Grande para tratar da 
compra de terras destinadas à 
ampliação ou à criação de novas 
áreas indígenas. A reunião contou 
com a presença de representantes 
do governo estadual, da Famasul, 
e de lideranças rurais e indígenas.
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QUADRO 1  |  QUADRO DE ATIVIDADES DA FAMASUL (2013): OFENSIVA CONTRA  
OS DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS (cont.)

MÊS ATIVIDADES

Setembro A Famasul, junto com a 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(Fecomercio) e a Federação das 
Indústrias (Fiems), realiza a 
“Campanha-manifesto”.

Dezembro A presidente da CNA, senadora 
Kátia Abreu, se reúne com 
centenas de produtores rurais 
e vários parlamentares das 
bancadas federal e estadual, de 
MS e de outros estados na sede 
do Sistema Famasul. 

É realizado o Leilão da Resistência, 
evento promovido pela Associação 
dos Criadores de Gado (Acrissul) 
com apoio da Famasul.

fonte: Famasul (2013).

LEILÃO DA RESISTÊNCIA

Em 2013, o antropólogo realizava pesquisa de campo para a dissertação 
de mestrado no tekoha Yvykuarusu quando ouviu por diversas vezes o 
locutor da rádio regional convocar o apoio público ao evento denomi-
nado Leilão da Resistência. Naquele momento, teve a oportunidade de 
conversar sobre o assunto com seus interlocutores e anfitriões, mas a 
impressão era que o pequeno rádio de pilha não era suficiente para trans-
mitir a magnitude do que estaria por vir (SANTOS, 2021).

Realizado no dia 7 de dezembro de 2013, o evento foi uma iniciativa 
da Acrissul e da Famasul. O objetivo declarado pelas organizadoras era 
arrecadar fundos a partir da venda de gado, aves e soja para a defesa da 
propriedade privada. Nas semanas em que os meios de comunicação 
anunciavam o evento, um jornal antecipava: 
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Leilão da Resistência recebe doação de 500 animais no primeiro 
dia de captações. Evento marca lançamento oficial de movi-
mento nacional da luta contra invasões de terras por indígenas. 
(LEILÃO..., 2013, p. 3).

Conforme considerado por Santos (2021), o Leilão da Resistência 
deve ser compreendido como parte de um conjunto de eventos de ofen-
siva contra os direitos territoriais indígenas articulados em novembro de 
2013 pela FPA. São eles: a redação do “Manifesto pela segurança jurídica 
no campo”, que, entre outros pontos, exigia um novo modelo de demar-
cação de terras indígenas e indenização dos títulos de propriedade e a 
audiência pública realizada em Vicente Dutra (RS) para tratar das demar-
cações de terras indígenas naquele município.18 

Em 1º de dezembro de 2013, seis dias antes do Leilão da Resistência, 
o jornal O Estado de S. Paulo publicou uma matéria assinada por Roldão 
Arruda com o título: “Rituais de guerra” (Figura 1). A chamada para o texto 
era a seguinte: “Demarcação de terras indígenas é o maior problema do 
governo Dilma na área fundiária e em Mato Grosso do Sul tensão entre 
índios e proprietários rurais aumenta a cada dia” (ARRUDA, 2013). O 
conteúdo da reportagem abordava o descaso do governo federal e o 
clima de conflito na região, o que acabou demandando a presença do 
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que “chegou a determinar a 
ampliação das ações da Força Nacional de Segurança no Estado”. A repor-
tagem apresentava uma cronologia de eventos no fim da página em que 
se registra, em 30 de maio daquele ano, a morte do indígena terena Oziel 
Gabriel num conflito com a polícia na Fazenda Buriti, no município de 
Sidrolândia (MS). O assassinato desse indígena havia ganhado reper-
cussão no país e no exterior.

18 Para análise da audiência de Vicente Dutra (RS), ver Rauber (2021).
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figura 1  |  Trecho do jornal O Estado de São Paulo  
publicado em 01/12/2013
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De acordo com a reportagem, para a Acrissul, “já chega[va] a 80 o 
número de propriedades invadidas” no estado e o presidente da asso-
ciação, Francisco Maia, afirmava: “O agronegócio vive aqui uma situ-
ação de completa insegurança jurídica”. Ao responder à pergunta sobre 
se o Leilão da Resistência seria “para formação de milícia particular”, 
Francisco Maia diz: “Não é verdade. Como não estamos mais dispostos a 
ser invadidos e agredidos, vamos contratar serviços de segurança, como 
fazem bancos e condomínios” (Ibid.). 

Na mesma reportagem, a liderança ñandéva Otoniel afirmava: 

Os ruralistas estão contratando seguranças há muito tempo. 
Vários índios já morreram. Eles nos acusam de violências, mas 
são os índios que estão morrendo. [...] Já contrataram muitos 
seguranças e vão contratar mais. A gente passa na estrada e vê 
os pistoleiros. (Ibid.)19 

No dia 2 de dezembro, o Conselho Terena e a Aty Guasu (Grande 
Assembleia Guarani) entraram com ação judicial solicitando a suspensão 
do Leilão da Resistência. Entra em cena o advogado terena Luiz Henrique 
Eloy Amado, à época representante das comunidades indígenas, que 
ingressa com uma ação judicial cujo objetivo é impedir a realização do 
leilão. Em sua tese de doutorado, Eloy Amado resume que a realização do 
leilão era um “ato político, [que] tinha como fim maior a arrecadação de 
fundos para a formação de uma grande milícia armada para fazer a segu-
rança de propriedades rurais e promover ataques a comunidades indí-
genas” (ELOY AMADO, 2019, p. 160). 

Na petição, sãos réus a Acrisul e a Famasul por estarem “dispostos 
a arrecadar fundos, promovendo leilões, para levar a cabo as diversas 
ameaças contra os índios”. Atendendo à reivindicação, a juíza federal 
Janete Lima Miguel, titular da 2ª Vara de Campo Grande, concedeu no dia 4 

19 Santos (2021) faz notar que o assassinato do indígena Nísio Gomes, em 18 de novembro de 2011, 
ocorreu justamente em decorrência de ações da empresa Gaspem Segurança Ltda.
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de dezembro uma liminar que suspendia a realização do leilão “sob pena de 
multa de R$ 200.000,00” (Ação Ordinária nº 0014547-14.2013.403.6000).

O efeito foi imediato. Na tarde do dia 4, se reuniram Francisco Maia, 
presidente da Acrissul, Eduardo Riedel, presidente da Famasul, os depu-
tados estaduais Mara Caseiro (Partido Trabalhista do Brasil — PTdoB) e 
Zé Teixeira (DEM), os advogados Carlo Coldibelli, Luana Ruiz e Newlley 
Amarilla e outras entidades ruralistas. Pela manhã, 5 de dezembro, na 
Assembleia Legislativa os deputados Marcio Monteiro (PSDB), Mara 
Caseiro (PTdoB) e Zé Teixeira (DEM) foram à tribuna da Casa para repu-
diar a decisão da Justiça Federal. No púlpito, Monteiro declarou que: “A 
classe produtora vai se mobilizar não para promover conflito, mas para 
se defender e o leilão viria para garantir a segurança da propriedade e de 
quem mora nela” (DEPUTADOS..., 2013). A própria redação da agência 
de notícias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) 
reforçava que “Com o dinheiro arrecadado, seriam contratados segu-
ranças para proteger as propriedades rurais de possíveis invasões indí-
genas” (Idem). O juízo duraria menos de 24 horas.

Para Santos (2021), não há uma explicação coerente para a reversão 
do caso. Eloy Amado (2019, p. 163) diz que “Numa ‘manobra’ processual, 
em menos de vinte e quatro horas, os fazendeiros conseguiram afastar a 
juíza do caso e, após o Tribunal nomear outro magistrado, os fazendeiros 
fizeram um pedido de reconsideração”. Em uma notícia publicada pelo 
Cimi no dia 7 de dezembro, a inversão da decisão do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF-3) é abordada da seguinte forma: 

[...] as entidades ruralistas questionaram judicialmente, na 
sexta-feira, a imparcialidade e independência da juíza Janete, 
que havia suspendido o leilão. Ela, então, se declarou suspeita 
perante a Justiça para julgar o caso. (CIMI, 2013)

A decisão do juiz nomeado para o caso, Pedro Pereira dos Santos, da 
4ª Vara, foi anunciada pela advogada Luana Ruiz: 



225

A decisão é da 1ª Instância de Campo Grande, da 4ª Vara, e 
reconsiderou pelo consenso, pela prudência, permitindo a reali-
zação do leilão, e vedando a destinação do valor arrecadado para 
qualquer ato ilícito, o que já não ocorreria. (SQUINELO, 2013).

O leilão aconteceu sob o lema “A união faz a força do campo”. 
Compareceram no dia 7 de dezembro ao Parque de Exposições Lucídio 
Coelho, em Campo Grande, os seguintes políticos: a senadora Kátia Abreu 
(PMDB/TO), os deputados federais Paulo César Quartiero (DEM/RR), 
Abelardo Lupion (DEM/PR), Ronaldo Caiado (DEM/GO), Valdir Colatto 
(PMDB/SC) e o próprio presidente da FPA, Luis Carlos Heinze (PP/RS). 
Foram recebidos pelos parlamentares sul-mato-grossenses Luiz Henrique 
Mandetta (DEM), Reinaldo Azambuja (PSDB), Waldemir Moka (PMDB), 
Tereza Cristina (DEM) e Fábio Trad (PMDB), entre outros. O evento 
foi transmitido pelos canais AgroBrasil e Canal do Boi (SANTOS, 2021).

 Não caberia neste texto percorrer a biografia e a trajetória de cada 
um dos políticos presentes, nem mesmo contemplar todas as suas falas 
individuais. Chamamos atenção para uma das figuras cuja presença no 
evento foi marcante, Paulo César Quartiero (DEM/RR). Como regis-
trou Castilho (2012, pp. 224-226), apontando uma série de reportagens, 
Quartiero foi de preso e foragido da Polícia Federal à vice-governador 
(desde 2020) do estado de Roraima. Em 2008, Quartiero organizou os 
arrozeiros e uma “segurança” armada para “resistir” à demarcação da TI 
Raposa Serra do Sol. Indígenas foram feridos e mortos; nas propriedades 
de Quartiero foi encontrado um arsenal de armas de fogo. Foragido, ele 
teria montado um verdadeiro campo minado nas estradas de acesso ao 
seu refúgio (SANTOS, 2021). De acordo com uma reportagem publicada 
em 9 de dezembro de 2012 pelo jornal Dourados Agora, Quartiero havia 
afirmado, num discurso durante o leilão, que “os atuais conflitos come-
çaram há mais de 11 anos, com a demarcação da Reserva Raposa Serra do 
Sol, em Roraima e [sic] cujos reflexos se estenderam para todo o Brasil” 
(LEILÃO..., 2012). 
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Observando a presença de Fábio Trad no evento, podemos refletir 
também sobre a articulação entre os integrantes do Leilão da Resistência 
como um grande encontro para a família (SANTOS, 2021). O clã Trad 
foi liderado pelo ex-deputado federal Nelson Trad (1930-2011), falecido 
em 2011, que ingressou na política em 1963 como vice-prefeito da capital 
de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e retornou à atividade política 
como deputado estadual no ano de 1983. Com seu cônjuge, Teresinha 
Mandetta Trad, teve cinco filhos. Desses, quatro seguiriam carreira na 
política: Nelsinho, Marquinhos, Fábio e Maria Thereza Trad. 

Nelsinho Trad atualmente é senador pelo Partido Social Democrático 
(PSD) de Mato Grosso do Sul. Iniciou sua carreira como vereador em 1992 
e foi reeleito sucessivamente até os anos 2000, quando conquistou o cargo 
de deputado estadual pelo PTB. Em 2004, ganhou a eleição para a prefeitura 
de Campo Grande, cargo que exerceu até 2013. Seu irmão, Marquinhos Trad, 
é o atual prefeito da capital sul-mato-grossense, tendo iniciado sua carreira 
na política como vereador em 2004. Fábio Trad assumiu seu primeiro 
cargo eletivo como deputado federal em 2011; em 2018 voltou a ser eleito 
para o mesmo cargo. Maria Thereza Trad, por sua vez, ficou com o cargo 
de suplente a deputada estadual em 2018 (A GRANDE..., 2014).

Os irmãos Trad possuem dois primos na política: Luiz Henrique 
Mandetta (DEM) e Paulo Siufi (PMDB). O pai de Luiz Henrique Mandetta, 
Hélio Mandetta, também teve passagem na política como vice-prefeito da 
cidade de Campo Grande. O próprio Luiz Henrique iniciou sua carreira 
política em 2005, como secretário de Saúde da capital, e entrou para a 
Câmara dos Deputados em 2010, se reelegendo em 2014. Por fim, em 
2019 foi anunciado como ministro da Saúde do governo do presidente 
Jair Messias Bolsonaro. Apenas para completar esse quadro de parentes: o 
senador Waldemir Moka (PMDB) é primo de Zeca do PT, ex-governador 
de Mato Grosso do Sul (1999-2006) que foi eleito deputado federal em 
2014 (SANTOS, 2021). 

Na Figura 2, vemos que a reportagem do jornal regional O Progresso 
(LOPES, 2013) do dia 9 de dezembro de 2013 destaca que cerca de 2 mil 
pessoas participaram do Leilão da Resistência, evento que arrecadou em 
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torno de R$ 1 milhão. Os discursos mais reproduzidos foram os da senadora 
Kátia Abreu. Além de ter decidido levar ao Conselho Nacional de Justiça 
uma representação contra a juíza que havia impedido a realização do evento, 
também defendeu a PEC nº 215/2000 e a Portaria nº 303/2012, da Advocacia-
Geral da União, e apelou para a necessidade do marco temporal (Ibid.). 

O jornal também publicou uma pequena notícia na mesma página 
informando que movimentos sociais se reuniram no Teatro de Arena do 
Horto Florestal de Campo Grande num ato contra o Leilão da Resistência 
e em apoio aos direitos indígenas. 

figura 2  |  Trecho do jornal O Progresso publicado em 09/12/2013.
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Na abertura do Leilão, Francisco Maia, presidente da Acrissul, anun-
ciou que levaria a Brasília uma mobilização de produtores. De acordo com a 
reportagem, para Maia “os conflitos surgidos no Estado foram [...] incenti-
vados por organizações não-governamentais (ONGs), Conselho Indigenista 
Missionário e parte da Igreja Católica (...)” (Ibid.). Conforme o texto do jornal: 
“todas as autoridades que discursaram cobraram do governo a aplicação da 
lei de direito à propriedade e o cumprimento de decisões da Justiça de rein-
tegração de posse” (Ibid.). Para Ronaldo Caiado, ex-presidente e fundador 
da União Democrática Ruralista, a discussão dessa “resistência” deveria ser 
“levada para as áreas urbanas para esclarecimento da sociedade” (Ibid.).

O veículo também repercutiu uma das falas mais inflamadas do depu-
tado Luís Carlos Heinze, que reeditou no Leilão da Resistência o discurso 
que havia proferido na Audiência Pública realizada em Vicente Dutra 
(RS) semanas antes:

É o início de uma caminhada que o Brasil produtivo deve 
enxergar. E essa questão é ideológica. Quando no governo 
da presidenta Dilma tem alguém que se diz desenvolvimen-
tista, leva o Brasil pra frente pra produção, e tem no Palácio 
do Planalto um ministro da presidenta Dilma, chamado 
Gilberto Carvalho, que aninha em seu gabinete: índios, negros, 
sem-terra, gays, lésbicas, a família não existe no gabinete deste 
senhor. Esse é o governo da presidenta Dilma. Não esperem 
que essa gente vá resolver o nosso problema. (Ibid.)

AS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO  

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO DO SUL:  

A CPI DO CIMI E A CPI DO GENOCÍDIO

Lido em plenário no dia 1º de setembro de 2015, o Protocolo nº 3.469/2015, 
de autoria da deputada estadual Mara Caseiro (PTdoB) e subscrito por 
mais oito parlamentares, pedia à Presidência da mesa diretora da Alems 
a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito intitulada CPI do Cimi 
(ALEMS, 2016b). 
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Uma semana antes do pedido de abertura da CPI, a Famasul realizou 
um evento em sua sede em Campo Grande com a participação de mais de 
350 produtores rurais e lideranças do setor, dos senadores Waldemir Moka 
(PMDB/MS) e Simone Tebet (PMDB/MS) e de um grupo de deputados 
estaduais e federais que não conseguimos identificar. Segundo a entidade, 
o objetivo do evento era debater as “questões Fundiárias e os impactos 
das invasões em propriedades privadas por indígenas” (FAMASUL, 2015, 
p. 25). Em entrevista para o jornal Dourados Agora, Maurício Saito, então 
presidente da entidade, afirmava: “Vamos dividir responsabilidades, 
traçar ações e compartilhar nossa angústia diante da injustiça sofrida 
pelos produtores rurais neste que é um momento extremamente difícil 
para o homem do campo no Estado” (COM..., 2015)

Em 28 de agosto de 2015, no mesmo dia do evento da Famasul, ainda 
antes da instalação oficial da CPI, a Aty Guasu lançou uma nota pública: 

Através desta nota pública, reafirmamos que nós indígenas 
Guarani e Kaiowá, reocupantes das terras tradicionais tekoha, 
não somos conjuntos de bonecos, fantoches e não somos robôs 
para ser manipulados e guiados pelos não indígenas. A prin-
cípio somos seres humanos, portadores de todas as capaci-
dades humanas, pensamos, planejamos, agimos, reagimos, 
morremos e resistimos como seres humanos. [...] Nós somos 
sujeitos responsáveis e conscientes pelos nossos atos e assu-
mimos a consequência de nossas ações. Sabemos muito bem 
onde se encontram nossas terras tradicionais de nossos ances-
trais. (ATY GUASU, 2015)

A nota não surtiu efeito. Em 21 de setembro, a CPI foi criada com o 
objetivo de “apurar a responsabilidade do CIMI  — Conselho Indigenista 
Missionário — na incitação e financiamento de invasões de proprie-
dades particulares por Indígenas em Mato Grosso do Sul” (MS, 2015, 
p. 6). Mara Caseiro foi eleita presidente da CPI, composta pelos depu-
tados Marquinhos Trad (PSD) (vice-presidente) e por Paulo Corrêa (PR) 
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(relator), além de membros como Onevan de Matos (PSDB) e Pedro 
Kemp — PT (CPI..., 2015). Em um gesto público para fortalecer a CPI e 
lhe dar legitimidade, os deputados federais Carlos Marun (PMDB/MS) 
e Tereza Cristina (então no PSB/MS) anunciaram apoio à CPI do Cimi 
em 16 de outubro.

Tereza Cristina se reuniu com Mara Caseiro no mesmo dia; de acordo 
com matéria publicada pela Agência de Notícias da Alems, a deputada 
federal teria afirmado que 

[...] não podemos mais deixar que outras pessoas, inclusive de 
outras nacionalidades, venham aqui para manipular os indí-
genas. [...] O que hoje se faz é pregar que a solução é aumentar 
terras, mas esse não é o caminho, é preciso uma política justa 
e descente para os povos indígenas. (DEPUTADOS..., 2015). 

Além disso, mencionou a necessidade da aprovação da PEC nº 71/2011, 
que “permite a indenização de possuidores de títulos dominiais relativos 
a terras declaradas como indígenas” (Ibid.) e tinha a senadora Simone 
Tebet (PMDB/MS) como uma de suas signatárias. A deputada ainda advo-
gava a aprovação da PEC nº 215/2000, num gesto indicativo dos interesses 
perseguidos pela categoria no âmbito do legislativo federal. 

Ao longo da CPI do Cimi, foram realizadas 26 reuniões de trabalho e 
foram ouvidos 36 depoentes. O relatório final de 222 páginas produziu 
ainda 13 volumes de documentos. Entre os depoentes, pode-se enumerar 
dois jornalistas, seis produtores rurais, 15 indígenas, quatro servidores 
públicos, dois delegados da Polícia Federal, um procurador da República, 
o desembargador de Roraima e quatro servidores do Cimi. Houve ainda 
uma acareação com um delegado da polícia civil. 

Na conclusão dessa CPI, o deputado Pedro Kemp (PT) discordou 
do relatório final, aprovado em 10 de maio de 2016, e apresentou à 
Assembleia Legislativa seu próprio relatório num voto em Separado. 
Em 23 de novembro de 2015, foi protocolada uma ação civil pública, 
movida pela Defensoria Pública da União (DPU), que anulou a CPI do 
Cimi apenas em 2019.
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É importante afirmar que o depoente que fundamenta a tese do rela-
tório final foi o controverso jornalista Lorenzo Carrasco, fundador do 
Movimento de Solidariedade Ibero-americana, autor do livro Máfia verde: 
o ambientalismo a serviço do governo mundial.20 O depoimento de Carrasco 
aparece nas considerações preliminares do relatório; a fala identifica a 
Convenção de Barbados21 como o acontecimento fundamental para criação 
e a atuação do Cimi. De fato, o evento existiu. Foi realizado em janeiro de 
1971, mas daí o depoente (Lorenzo Carrasco) conclui e o relator (Paulo 
Corrêa) reproduz o seguinte:

Georg Grunberg [antropólogo] está empenhado na missão de 
criar uma nação guarani, na estratégica região da tríplice fron-
teira Argentina-Brasil-Paraguai, explicitamente, em oposição 
ao projeto de integração do MERCOSUL. Esse indivíduo que foi 
encarregado pelo CIMI de organizar essa reunião em Barbados 
está por trás de toda essa questão de criar uma suposta nação 
guarani. (ALEMS, 2016b, p. 29).

Não é nosso objetivo analisar detalhadamente o conteúdo do rela-
tório final. Como lembra Said (2007, p. 18) “o que conta é a eficiência e a 
engenhosidade do texto e, por assim dizer, quantos irão morder a isca”. 
Isso significa que o relatório, para além de seu conteúdo, precisa ser lido 
como um estilo de dominação que reestrutura a sua própria autoridade 
e a identidade de seus autores quanto a certos sujeitos e grupos sociais 
(SANTOS, 2021). 

De início, a análise de texto aponta para a elevada recorrência da palavra 
“invasão” e do termo “em defesa da propriedade”. Tendo isso em vista, 

20 Ver AUTOR... (2019).

21 Trata-se do Simpósio sobre Fricção Interétnica na América do Sul, patrocinado pelo Conselho 
Mundial de Igrejas e realizado em janeiro de 1971 na Universidade das Índias Ocidentais, em 
Barbados. O simpósio deu origem à Declaração de Barbados. Para mais informações sobre a 
declaração, ver Brighenti e Heck (2021).
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a premissa do documento é que se deve garantir o direito dos proprie-
tários de terras em detrimento dos direitos territoriais indígenas. Isso 
é evidenciado por afirmações como “são detentores de justo e legítimo 
título de suas propriedades, há muito, muitíssimo tempo”, enquanto o 
direito reivindicado pelos indígenas é colocado em dúvida com afirma-
ções como “territórios supostamente tradicionais” (ALEMS, 2016b, p. 14).

Chamamos atenção para a sequência argumentativa do relatório 
final, cujas bases repousam na deslegitimação, no descrédito e na crimi-
nalização dos povos indígenas da região e na retórica racista. Ainda nas 
considerações preliminares, o relator menciona: “a partir do segundo 
semestre de 2008, por força de um Compromisso de Ajuste de Conduta 
(CAC)”, se nota um “acréscimo significativo nos problemas de invasão de 
propriedades” (ALEMS, 2016b, p. 9). Este evento da “determinação para 
a demarcação de áreas supostamente indígenas” é identificado como o 
gerador de “problemas” (Ibid., p. 09). Na página seguinte, o autor recorre 
ao “importante pronunciamento judicial” do STF do caso Raposa Serra 
do Sol, com as “17 condicionantes para o processo demarcatório de terras 
pretensamente indígenas”, citando o “marco temporal” e a “impossibi-
lidade de ampliação de reservas indígenas” (Ibid., p. 10). Note-se que a 
referida decisão do STF é considerada “muito importante por conferir 
segurança jurídica” (Ibid., p. 12).

Conforme salientado por Santos (2021), a principal linha de susten-
tação do relatório final alega “uma ação concatenada de incutir nos indí-
genas o sentimento de que não seria possível resolver o problema da 
demarcação de terras indígenas pela via da legalidade, mas sim pela 
invasão de terras” (Ibid., p. 31). Portanto acompanha as estratégias de 
deslegitimar e descreditar os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, 
que criminalizam instituições e indivíduos que atuam em defesa de seus 
direitos territoriais.

Para costurar a linha de sustentação do relatório final, alguns argu-
mentos foram levantados, três dos quais gostaríamos de pontuar. O 
primeiro está assentado na noção de “indígenas até então sem histórico 
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de questionamentos com relação às instituições” (ALEMS, 2016b, p. 31). O 
segundo argumento é sugerido repetidamente e implica descreditar a tradi-
cionalidade da ocupação de terras indígenas na região com frases como “em 
muitos dos casos não se poderia aceitar o argumento de que haveria terra 
indígena” ou “não é crível, muito menos factível, afirmar que há ocupação 
tradicional indígena nos Municípios” (ALEMS, 2016b, pp. 10 e 12). Há ainda 
um terceiro ponto, identificado em passagens como a seguinte: 

[...] porquanto sem qualquer traço de desrespeito ou precon-
ceito, não seria possível que os indígenas (considerados na 
acepção literal da palavra) tivessem condições de redigir corres-
pondência com o rigor jurídico das expressões, nem muito 
menos das informações. (ALEMS, 2016b, pp. 41 e 42).22

Em nota pública, o Cimi se manifestou sobre o relatório preliminar da 
CPI que buscava investigá-lo. No comunicado, afirmava que o relatório 
estava “repleto de acusações e difamações requentadas e totalmente 
desprovidas de provas, eivado de opiniões pessoais e de classe, feito aos 
moldes dos interesses ruralistas” (CIMI, 2016).

Chamamos atenção para presença de duas depoentes na CPI do Cimi. 
Novamente apontamos para Roseli Ruiz, cujas palavras na CPI passam 
a se tornar o centro de documentos-chave do poder legislativo.23 Além 
dela, nos voltamos para Mônica Alves Corrêa Carvalho, prima da então 
deputada federal Tereza Cristina e uma das proprietárias da Fazenda 
Esperança, retomada pelos Terena em 2013, após a morte do indígena 

22 Para uma análise mais detalhada ver Santos (2021).

23 De acordo com Santos (2021), pode-se averiguar, desde 2004, uma recorrente prática de denún-
cias promovidas por Roseli Ruiz daquilo que considera uma “indústria da contravenção” nos 
processos administrativos de identificação de terras indígenas. Essas ações de denúncias, 
dizem Oliveira e Pereira (2009, p. 128), apontavam como os “principais responsáveis pelo 
incitamento dos índios” o CIMI e pessoas como o professor Antônio Brand e os antropólogos 
Rubem F. Thomaz de Almeida, Fabio Mura e Celso Aoki (SANTOS, 2021). 
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Oziel Gabriel. Segundo um decreto do Ministério da Justiça de 2016, a 
área seria declarada terra tradicional indígena24. 

No dia 13 de outubro de 2015, pouco mais de um mês depois da instau-
ração da CPI do Cimi, o Diário Oficial publicava a instauração de outra 
CPI na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Seu obje-
tivo era investigar “A ação e omissão do Estado de Mato Grosso do Sul, 
nos casos de violência praticados contra os povos indígenas no período 
de 2000 a 2015” (ALEMS, 2016a).

Inicialmente intitulada CPI do Genocídio, a comissão teve seu título 
alterado no decurso das atividades, por “deliberação dos Deputados 
membros da presente Comissão em excluir a utilização da expressão 
‘Genocídio’ do título desta CPI” (ALEMS, 2016a, p. 27). A instauração 
da comissão foi proposta pelos deputados estaduais “Pedro Kemp (PT) 
e pela bancada do PT (Amarildo Cruz, João Grandão e Cabo Almir)” 
como “resposta à polêmica causada após a Assembleia instaurar uma CPI 
para investigar a entidade que apoia e é solidária aos indígenas, o CIMI” 
(ASSEMBLEIA...2013)25. 

A justificativa provocou a iniciativa dos parlamentares, além da reação 
à CPI do CIMI, foi o fato de o movimento indígena e outros movimentos 
sociais terem entregado “um documento contendo uma manifestação 
coletiva [...] onde consta a denúncia de casos de assassinatos de cerca 
de 390 indígenas e também 512 suicídios ocorridos nos últimos 12 anos” 
(ALEMS, 2016a, p. 6). De acordo com Tonico Benites,

24 Ver: “Família da ministra Tereza Cristina tem conflito histórico com índios em MS”, Campo 
Grande News, 17/01/2019; “Disputa judicial acirra conflito por terras entre índios terena e 
família da ministra Tereza Cristina”, Repórter Brasil, 24 abr. 2019.

25 Apesar de ter seu nome alterado oficialmente para CPI da Ação/Omissão do Estado nos casos 
de violência praticada contra os povos indígenas no período de 2000 a 2015 (D.O.A.L. 855), 
percebe-se que os indígenas da região continuaram a se referir como CPI do Genocídio e é 
como vamos nos referir neste artigo.

about:blank#page=16
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A CPI do CIMI que acusa que o indígena, que todo movimento 
pela terra não seria do próprio indígena, mas seria do CIMI, 
da ONG. Quando criou a CPI do Genocídio foi ao contrário, 
dizendo que todo movimento pela terra, todas as ações, todas 
retomadas, partiu [sic] do próprio indígena, sim. Os indígenas 
que são autores do processo de retomada. (SANTOS, 2021, 
pp. 229-230)

O presidente da CPI foi o deputado João Grandão (PT), que tinha na 
vice-presidência a deputada Mara Caseiro (PTdoB/PSDB),26 também 
presidente da CPI do Cimi. A relatoria do texto ficou a cargo da deputada 
Antonieta Amorim (PMDB). Também foram membros da comissão o 
deputado Paulo Correa (PR), também relator da CPI do Cimi, e o depu-
tado Professor Rinaldo (PSDB). Se compararmos sua composição com 
a da CPI do Cimi, a não ser pela mudança na presidência, a correlação de 
forças permanece inalterada; a equipe de fato inclui dois membros que 
já haviam tido papel preponderante na CPI anterior. 

As atividades da CPI do Genocídio começaram em novembro de 2015 
e se encerraram com a publicação de dois relatórios no dia 16 de junho de 
2016. Os resultados dos trabalhos da comissão foram materializados no 
relatório final (271 páginas) e no voto separado (206 páginas) do presi-
dente da CPI, o deputado João Grandão (PT), reeditando a disparidade 
e a falta de consenso sobre os entendimentos e encaminhamentos da 
CPI do Cimi.

Foram realizadas 15 reuniões ordinárias e três reuniões extraordiná-
rias. Foram ouvidas 28 pessoa,entre representantes de órgãos e entidades 
públicas e privadas, dirigentes de entidades responsáveis relacionadas 
à questão indígena, indígenas e não-indígenas (ALEMS, 2016a, p. 16).

26 A deputada Mara Caseiro se filiou ao PSDB em março de 2016. (ver https://al.ms.gov.br/
Deputados/Visualizar/18)

https://al.ms.gov.br/Deputados/Visualizar/18
https://al.ms.gov.br/Deputados/Visualizar/18
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Em entrevista, Tonico Benites, representante da Aty Guasu nesta 
CPI do Genocídio, conta a Santos (2021) como foi sua experiência como 
depoente:

Ela [Mara Caseiro] pressionava falando que é uma violência 
de outra ordem, que não é genocídio, que não pode ser carac-
terizado de genocídio [...]. Eu falava de genocídio, de despejo, 
de ações mais violentas e ela contra-argumentava “que não 
é”. Tentava contrapor de qualquer jeito. Eu expliquei toda a 
história de expulsão, que foi para a reserva, muitos familiares 
morreram, se dispersaram, foram espalhados. Tudo isso faz 
parte do genocídio, essa demora de demarcação, as pessoas 
morrendo, a destruição do meio ambiente. Fui argumen-
tando, apresentando, mas ela [Mara Caseiro] estava sempre 
incomodada, ficava nervosa, não querendo se conformar que 
seja genocídio. Apresentei um vídeo da destruição do meio 
ambiente, avião passando veneno, mas ela não gostou nada, 
ficou muito nervosa. Não só ela, mas sua equipe. (SANTOS, 
2021, pp. 228-229)

Para sintetizar o desfecho, o voto dos parlamentares no relatório 
final foi o seguinte: 

Inexistem provas materiais e liame jurídico necessário à 
responsabilização do Estado do Mato Grosso do Sul, motivo 
pelo qual, [sic] concluímos que não há ação ou omissão do 
Estado nos casos de violência praticados contra povos indí-
genas no período de 2000 a 2015. (SANTOS, 2021, p. 229)27

27 Na contramão do relatório final da CPI do Genocídio, o relatório da Comissão Nacional da 
Verdade publicado em 2014 evidenciou um total de 8.350 indígenas mortos no Brasil como resul-
tado das políticas de Estado no período de1946 a 1988, em decorrência da ação direta de agentes 
governamentais ou da sua omissão (CNV, 2014, p. 215). No entanto, estima um número total 
de mortos muito superior, uma vez que não ousaram apresentar “estimativas para os Guarani 
e Kaiowá mortos no Mato Grosso do Sul e Paraná”. (Ibid., p. 254) 
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Na percepção dos deputados responsáveis pela comissão, são três as 
“questões nucleares que formam o contexto da atuação do Estado nos 
casos de violência praticados contra indígenas” (SANTOS, 2021, p. 228): 
a segurança pública, a atuação da polícia judiciária e a saúde pública. 
Definitivamente a demarcação das terras indígenas ficou relegada como 
uma questão menor. Argumentou-se que a demarcação não traria solução 
para “problemas como o acesso à saúde, alimentação básica e educação”. 
O caso de Uiramutã (RO), um dos municípios onde se localiza a TI Raposa 
Serra do Sol, foi citado como exemplo (Ibid., p. 239). 

Após uma rápida votação — realizada, dizem, em cinco minutos, 
eliminando a chance de participação de outros deputados — concluiu-se 
a CPI do Genocídio. Dentre o total de quatorze “providências e reco-
mendações” sugeridas, nove versam sobre o tema da segurança pública 
e quatro sobre saúde indígena; o último item solicita que seja “encami-
nhado ao(à) Excelentíssimo(a) Presidente da República solicitando a 
análise e o acatamento da criação do Fundo Especial para Aquisição de 
Terras Indígenas (FEPATI)” (SANTOS, 2021, p. 251). O relatório final 
resultou na exclusão da centralidade do acesso ao território, restringin-
do-se a encaminhamentos de políticas sociais ligadas a saúde, educação 
e segurança. Esse resultado vai ao encontro do que já havia sido indicado 
pela deputada Tereza Cristina antes mesmo do início dos trabalhos da 
primeira CPI (a CPI do Cimi) numa matéria publicada pela Agência de 
Notícias da Alems (DEPUTADOS..., 2015), citada anteriormente. 

Quando os relatórios finais das duas CPIs já haviam sido concluídos, 
o Cimi se pronunciou numa nota pública:

A tese central da CPI do Cimi foi acusar a entidade de mani-
pular indígenas para ocuparem terras ao mesmo tempo em 
que atribuía uma absoluta ausência da autonomia dos povos 
indígenas em suas movimentações na luta pela terra. [...] A 
afirmativa da CPI do Genocídio é ainda mais trágica: os indí-
genas não só são mentecaptos, segundo os deputados, mas 
também são os próprios responsáveis pela aniquilação de 
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suas gerações, presentes e futuras.[...] CPI do Cimi, CPI do 
Genocídio e CPI da Funai/Incra, todas atulhadas de legisla-
dores ruralistas, têm figurado como uma arena espetacular 
de aniquilação de direitos e de uma investida pelo desmonte 
do movimento indígena em luta, projetando liberar territórios 
tradicionais para a eterna empreitada do capital na expansão 
de suas fronteiras. (CIMI, 2016)

Gostaríamos de frisar que a correlação de forças da composição das 
duas CPIs permaneceu praticamente inalterada, já que os processos 
descritos mobilizaram as mesmas redes de personagens identificados 
com as ações da Famasul, prática indicativa da centralidade da entidade 
nas comissões. Apesar da presença de indígenas entre os depoentes, os 
relatórios finais das duas CPIs não refletem suas principais demandas, 
materializando, em vez disso, a ideologia e os projetos políticos dos rura-
listas para as questões indígenas em Mato Grosso do Sul. 

Lançar luz sobre os discursos presentes nesses dois relatórios finais, 
os agentes envolvidos nas duas CPIs, a repetição da posição dos depu-
tados e partidos em ambas as CPIs e a presença da então deputada estadual 
Tereza Cristina e da proprietária rural Roseli Ruiz ajuda a compreender 
o agir dominante dos dias atuais. 

A próxima seção é dedicada às duas CPIs da Funai e do Incra, reali-
zadas no âmbito do Legislativo Federal em 2015. Nas duas comissões, os 
personagens protagonistas das CPIs locais reaparecem. 

AS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO NO CONGRESSO 

NACIONAL: CPIS DA FUNAI E DO INCRA

As duas edições da CPI da Funai e do Incra foram realizadas pela Câmara 
dos Deputados em sua 55ª Legislatura (2015-2019). A primeira CPI (2015-
2016) e a segunda CPI (2016-2017), apesar de distintas, podem ser consi-
deradas uma unidade, já que a segunda termina os trabalhos da primeira 
(SANTOS, 2021).
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A primeira CPI, instaurada em 4 de novembro de 2015, foi interrom-
pida; todos os prazos para a sua conclusão foram extrapolados. Ocorreram 
ao mesmo tempo o processo de impeachment da presidente da República 
Dilma Rousseff (PT) e as acusações de corrupção ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB/RJ), que o afastaram do mandato.28 
Rodrigo Maia (DEM/RJ) foi eleito o novo presidente da Casa em 14 de 
junho 2016 (DALLA COSTA, 2019, p. 35). Naquela altura, a primeira CPI 
caminhava da segunda para a terceira prorrogação, e seu prazo final era 
o dia 17 de agosto do mesmo ano. 

O requerimento dessa primeira CPI29 foi apresentado à mesa dire-
tora da Câmara pelos deputados federais Alceu Moreira (PMDB/RS), 
Luis Carlos Heinze (PP/RS), Nilson Leitão (PSDB-MT), Valdir Colatto 
(PMDB/SC) e Marcos Montes (PSD/MG), todos signatários da FPA. Criada 
em outubro por meio do ato da Presidência da Câmara pelo então presi-
dente Eduardo Cunha, foi constituída em 4 de novembro de 2015 como 
“Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na demarcação de terras indí-
genas e de remanescentes de quilombos” (BRASIL, 2017a). Essa assina-
tura autorizava a sindicância que acatava a investigação de servidores 
públicos da Funai e do Incra, de ONGs e de antropólogos, assim como 
do Ministério Público Federal. 

Esse primeiro requerimento, um documento de apenas 16 páginas, já 
apresentava entre as justificativas para criação da comissão a “falta de 
critérios e as denúncias de irregularidades nos processos de demarcação 
de terras de indígenas e de remanescentes de quilombos [que] precisam 
ser apuradas rigorosamente” (Ibid., p. 15). Seus alvos eram os direitos 
constitucionais que regulamentam as terras indígenas e quilombolas 

28 Isso ocorreu em 5 de maio de 2016, por decisão do STF.

29 Requerimento de CPI nº 16/2015 de 16 de abril de 2015.
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— respectivamente o artigo 231 e o artigo 68 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT) — e o procedimento administrativo 
para o reconhecimento dessas áreas, um procedimento que, segundo o 
requerimento, “se presta a todo o tipo de manipulação, pois se baseia em 
um mero laudo técnico, unilateral, ideologizado e arbitrário” (Ibid., p. 4).

Tal qual frisado em Santos (2021), a justificativa do documento não 
deixa dúvidas de que a CPI partia de um pressuposto defendido pelos 
ruralistas e que os argumentos utilizados para desqualificar os procedi-
mentos administrativos de identificação de terras já estariam preesta-
belecidos. Vejamos:

Contudo, estabeleceram-se processos administrativos de titu-
lação de terras para quilombos subjetivos e até fraudulentos, 
onde a simples opinião de um antropólogo se sobrepõe a tudo 
e a todos e a registros públicos seculares, onde os direitos 
constitucionais do devido processo legal, do contraditório e 
da ampla defesa dos atingidos, inclusive dos entes federados, 
não são respeitados. O resultado é o que se conhece: reservas 
imensas, sem qualquer justificativa, atritos entre os próprios 
grupos indígenas e expulsão de agricultores de suas proprie-
dades. (Ibid., p. 3).

De acordo com esse documento, a prática antropológica e os próprios 
profissionais da área justificam a existência da CPI, constituindo-se como 
objetos de impugnação pois, conforme o texto, “para realização dos seus 
intentos, os antropólogos não têm qualquer limite ético, jurídico ou 
mesmo de respeito às pessoas atingidas ilicitamente por seu agir teme-
rário, fraudulento e tirânico” (Ibid., p. 8). O mesmo ocorre entre as insti-
tuições: a necessidade da CPI “decorre da atuação abusiva da FUNAI, de 
ONG’s e dos departamentos de antropologia das Universidades, todos 
apoiados pelo Ministério Público Federal” (Ibid., p. 4). Note-se que os 
autores dessas afirmações são os mesmos autores dos discursos da audi-
ência pública realizada em Vicente Dutra (RS) em 2013 e do Leilão da 
Resistência, realizado em Mato Grosso do Sul no mesmo ano.
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 Àquela altura, dos sete parlamentares que compunham a comissão, 
dois eram representantes de Mato Grosso do Sul, a saber: o 2º vice-pre-
sidente da CPI, o deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM/MS), e a 2ª 
sub-relatora, a deputada Tereza Cristina (PSB/MS). Além deles, compu-
nham a comissão o presidente Alceu Moreira (PMDB/RS), o 1º vice-presi-
dente Luis Carlos Heinze (PP/RS), o 3º vice-presidente Nelson Marquezelli 
(PTB/SP), o relator Nilson Leitão (PSDB-MT) e o 1º sub-relator Valdir 
Colatto (PMDB/SC). Consta que foram realizadas 34 reuniões e apre-
sentados 296 requerimentos. O prazo de 120 dias para o funcionamento 
da CPI — que ia de 11 de novembro de 2015 a 17 de agosto de 2016 — não 
foi cumprido, e a primeira edição dessa CPI não resultou em conclusões 
materiais e tampouco um relatório final.

Em 24 de agosto de 2016, seria apresentado o Requerimento nº 26/2016, 
com 117 páginas, de autoria dos deputados Nilson Leitão (PSDB-MT), 
Alceu Moreira (PMDB/RS), Valdir Colatto (PMDB/SC), Tereza Cristina 
(PSB/MS), Osmar Serraglio (PP/PR) e outros, com o pedido para uma 
segunda edição da CPI da Funai e do Incra. A composição parlamentar 
dessa segunda edição seguiria a rigor a mesma composição da primeira. 
É necessário notar novamente que todos os deputados membros da 
mesa diretora da CPI da Funai e do Incra ocuparam importantes cargos 
na FPA. Além disso, todos foram membros da Comissão Especial da PEC 
215 na 55ª Legislatura.

A conclusão da segunda CPI da Funai e do Incra gerou um conjunto 
de documentos. Seu relatório final foi publicado em maio de 2017, com 
um total de 3.402 páginas. Somadas, as duas comissões apresentaram 394 
requerimentos e 19 documentos de solicitações, que solicitavam provi-
dências após o fim da CPI. As notas taquigráficas das 45 reuniões tota-
lizam 2.362 páginas (DALLA COSTA, 2019, p. 19). 

Além dos documentos apresentados pela comissão no mesmo mês, o 
deputado federal Nilton Tatto (PT/SP) apresentou um “relatório para-
lelo” dos “Deputados Apoiadores da pauta Indígena, quilombola e dos (as) 
trabalhadores (as) rurais” (BRASIL, 2017e) ao presidente da Comissão, 
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Alceu Moreira. O relatório paralelo foi subscrito pelos seguintes depu-
tados: Erika Kokay (PT/DF), Patrus Ananias (PT/MG), Dionilso Marcon 
(PT/RS), Nilto Tatto (PT/SP), Valmir Assunção (PT/BA), Paulão (PT/
AL), João Daniel (PT-SE), Janete Capiberibe (PSB-AP), Glauber Braga 
(PSOL/RJ), Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) e Moisés Diniz (Partido 
Comunista do Brasil — PCdoB-AC).

Na perspectiva de Dalla Costa (2019, p. 23),30 três questões se expressam 
a partir dessa arena e de seu atores-parlamentares, todas na mesma linha 
de argumentação apresentada no relatório da CPI do Cimi: a) a dúvida 
lançada quanto à identidade étnica dos grupos que se autoidentificam 
como indígenas e quilombolas, referidos como “índios paraguaios”; b) 
o questionamento da instituições representativas aliadas aos indígenas 
e às próprias lideranças indígenas e quilombolas, visando a enfraquecer 
essas figuras, apresentado pelos parlamentares; c) o silenciamento a que 
foram submetidos indivíduos e instituições na própria CPI, que não ouviu 
indígenas nem quilombolas, nem mesmo as instituições mais citadas 
pela comissão, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), o Instituto 
Socioambiental (ISA), a Cimi e Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA), entre outras. 

Assim como na CPI do Cimi e na CPI do Genocídio, realizadas pela 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, a CPI da Funai e do Incra 
também se revelou um espaço de imposição de narrativas (SANTOS, 
2021). No relatório dessa CPI, o objeto de investigação de seus membros 
se deu por seis estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia. Exceto pelo estado do Pará, todos os 
outros aparecem em dois tópicos: em “A CPI FUNAI”, no item “Ilicitudes, 
fraudes e conflito: o apurado pela CPI”; e em “Indiciamentos e encami-
nhamentos”, no item “Dos Indiciamentos e encaminhamentos Funai” 
(BRASIL, 2017a).

30 A dissertação de Julia Marques Dalla Costa (2019) nos serviu de bússola para navegar pelo mate-
rial documental e identificar atores envolvidos na CPI da Funai e do Incra 2. Ver o capítulo de 
Dalla Costa no presente volume.
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No primeiro item, o estado de Mato Grosso do Sul ocupa as páginas 
798 a 1.047. No segundo, o estado é abordado da página 2.769 a 2.846, 
com trinta documentos anexos. Dentre os documentos anexados sobre 
o estado de Mato Grosso do Sul, destacam-se: dez conjuntos de notas 
taquigráficas; e-mails pessoais do Cimi; documentos arrolados por Roseli 
Maria Ruiz da Silva sobre o financiamento do “Programa de ações arti-
culadas em favor da vida Guarani e Kaiowá e assistência jurídica aos 
povos indígenas de Mato Grosso do Sul no triênio 2000-2002” do CIMI; 
o “Plano Operacional para a Identificação e delimitação das terras indí-
genas Guarani-Kaiowá e Guarani Ñandéva no Mato Grosso do Sul”, de 
maio de 2007; o Compromisso de Ajustamento de Conduta (CAC) de 
novembro de 2007; declarações de escritura; o relatório final da CPI do 
CIMI, de 2016; processos e inquéritos envolvendo o Cimi; uma matéria 
da revista Veja intitulada “A farra da antropologia oportunista”; o docu-
mento “A questão indígena”, de 2011, do general Maynard Marques de 
Santa Rosa; o documento “Aspectos das questões fundiária e indígena 
no estado de Mato Grosso do Sul”, de junho de 2016, elaborado pela 
Assessoria de Assuntos Fundiários e Indígenas da Famasul; e o “Relatório 
dos Trabalhos da ‘Comissão sobre a Questão Indígena em Mato Grosso 
do Sul’”, do Conselho Nacional de Justiça, de 2013 (Idem).

O documento “Voto em Separado — Relatório Paralelo sobre a CPI da 
FUNAI/INCRA — 2” tem 1.369 páginas, que incluem os anexos. A redação 
do relatório vai até a página 583, depois, vêm requerimentos parlamen-
tares, ofícios de partidos e outros registros, uma compilação de arquivos 
de atividades da gestão da ABA, abaixo-assinados (com as assinaturas), 
notas públicas, um mandado de segurança e medida cautelar do STF à 
ABA, uma certidão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) ao ISA, um processo de arguição de inconstitucionali-
dade, o documento “Tekoha: direitos dos povos Guarani e Kaiowá — visita 
do Consea (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) ao 
Mato Grosso do Sul”, uma ação de reintegração de posse e um inquérito 
policial. Por fim, surge a ação civil da comunidade indígena guarani de 
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Morro do Cavalos. As versões integrais de todos os documentos anexados 
encontram-se no relatório.31

Esse imenso amontoado de documentos pode ser percebido como 
um resultado da articulação dos setores da sociedade que conseguiram 
ali se fazer representar. São documentos de referência para cada grupo 
à frente dos relatórios, e cada conjunto documental reflete as posições 
de cada um dos dois grupos. Ficaria explícita, no entanto, a assimetria 
de poder entre as diferentes posições políticas na direção dos trabalhos 
da CPI (SANTOS, 2021). O grupo ligado à FPA, enquanto grupo majo-
ritário e dominante na mesa diretora da CPI, determinaria as pautas de 
trabalho do inquérito (ou da comissão). Os parlamentares que produ-
ziram o relatório paralelo de voto em separado, por sua vez, se opunham 
à criação da CPI e aos trabalhos da mesa diretora e se conformaram como 
a situação de oposição. 

Conforme salientado em Santos (2021) o relatório final da CPI permite 
observar que os parlamentares da mesa diretora abordaram casos em que 
tinham interesse direto, trazendo relatos de atores de sua região. Alguns 
exemplos são os casos de identificação de terras indígenas e de regula-
rização fundiária em Mato Grosso do Sul, sobretudo o caso da Fazenda 
Esperança, propriedade de Mônica Alves Correa, prima da deputada 
Tereza Cristina Corrêa, localizada no município de Aquidauana — MS 
(DALLA COSTA, 2019, pp. 32, 43, 53 e 55).32 

31 O denominado “relatório paralelo” foi subscrito pelos deputados apoiadores das pautas indí-
gena, quilombola e de reforma agrária: Erika Kokay (PT/DF), Patrus Ananias (PT/MG), Marcon 
(PT/RS), Nilto Tatto (PT/SP), Valmir Assunção (PT/BA), Paulão (PT/AL), João Daniel (PT/
SE), Janete Capiberibe (PSB/AP), Glauber Braga (PSOL/RJ), Edmilson Rodrigues (PSOL/PA) 
e Moisés Diniz, do PCdoB do Acre (DALLA COSTA, 2019, p. 28).

32 Frisa-se ainda o caso do território quilombola Morro Alto, localizado entre os municípios de 
Osório e Maquiné, no Rio Grande do Sul, de interesse direto de Alceu Moreira; da terra indí-
gena Morro dos Cavalos, no município de Palhoça, em Santa Catarina, tema caro ao deputado 
Valdir Colatto (MDB/SC); e da terra indígena Mato Preto, no município de Erechim, no Rio 
Grande do Sul, objeto do deputado Luis Carlos Heinze (PP/RS).
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Muito resumidamente, ainda voltado ao recorte de Mato Grosso do 
Sul, o relatório final da CPI da Funai e do Incra 2 indiciou 26 pessoas e 
fez encaminhamentos em relação a mais sete procuradores da República. 
Dentre os indiciados, oito pertenciam aos quadros do Cimi, outros oito 
eram antropólogos, três eram servidores da Funai e um da ONG Azul. 
Também foram indiciados o ex-secretário nacional de Articulação Social 
da Presidência da República, Paulo Maldos, e o ex-ministro da Justiça, 
José Eduardo Cardozo. Soma-se ainda o indiciamento de quatro indí-
genas, dois deles terenas, além de outros dois, referidos como “supostos 
indígenas”: cacique Babau, conhecida liderança pataxó, e Nailton Pataxó. 
Aqui fica evidente o desconhecimento dos parlamentares, pois os Pataxó 
habitam tradicionalmente o extremo sul do estado da Bahia (SANTOS, 
2021; ALARCON, 2013).

Tal qual consta em Santos (2021), nota-se que a organização do texto 
seguiu a ordem da coleta de depoimentos. Acompanhando o sumário das 
notas taquigráficas das reuniões de Mato Grosso do Sul, podemos ver como 
a comissão privilegiou certas falas e atores. Iniciando com a reunião no 
“centro comunitário da aldeia Amambai”, são ouvidos o “capitão da aldeia 
Amambai”, Italiano Vasques, e outros quatro indígenas que trabalham na 
escola e na saúde da “aldeia Amambai” (BRASIL, 2017b), um delegado da 
Polícia Federal e o prefeito do município de Amambai, Sérgio Diozébio 
Barbosa. Esse primeiro documento tem 48 páginas. 

Na sequência imediata, registra-se a reunião na Câmara dos Vereadores 
no município de Amambai, onde são ouvidos oito produtores rurais, o 
prefeito da cidade, um consultor legislativo da Câmara dos Deputados 
e um procurador de Justiça. As notas taquigráficas dessa reunião têm 52 
páginas, que incluem uma notícia anexada.

 Um segundo tópico se refere à “comunidade indígena na ‘aldeia 
Jaguapiru’” (BRASIL, 2017b), isto é, a Reserva Indígena de Dourados, 
local onde foi realizada a reunião. Na ocasião, foram ouvidos Getúlio 
Juca, identificado como “Cacique guarani-Kaiowá” (BRASIL, 2017b), e 
sua esposa, além de um procurador da Justiça e um consultor legislativo 
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da Câmara dos Deputados (o mesmo que compareceu à reunião reali-
zada em Amambai/MS). O documento dessa reunião tem 22 páginas, que 
incluem um boletim da Funai como anexo. 

Em outra reunião, na Câmara dos Vereadores de Dourados, são ouvidos 
seis proprietários rurais, o presidente do Sindicato Rural de Douradina, o 
delegado da Polícia Federal e um advogado. O documento tem 55 páginas. 

O maior de todos os depoimentos registrados contabiliza 86 páginas. 
Foi realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na 
ocasião, foram ouvidos dois depoentes qualificados como “proprietá-
rios rurais”, uma qualificada como “produtora rural e antropóloga” e 
outra depoente qualificada como “filha de proprietária rural” (BRASIL, 
2017c). Identificam-se Roseli Ruiz, Luana Ruiz da Silva, Pio Queiroz Silva, 
proprietários da fazenda que sobrepõe o tekoha Ñande Ru Marangatu, e 
Nilton Carvalho da Silva, um dos proprietários da Fazenda Esperança, em 
Aquidauana (MS), área sobreposta à Terra Indígena Taunay/Ipegue, dos 
Terena. O último depoimento foi realizado em Dourados com o procu-
rador da República do MPF Marco Antônio Delfino de Almeida.

Podemos entender as CPIs da Funai e do Incra como uma caixa de 
ressonância que acolhe e amplifica processos de contestação das demar-
cações de terras indígenas que já estavam em curso em Mato Grosso do 
Sul, principalmente a partir da década de 2000, mas também em outras 
regiões do país, como evidenciado nos próprios relatórios finais. Assim 
como nas CPIs do Cimi e do Genocídio, chamamos atenção, mais uma vez, 
para a presença reincidente de Tereza Cristina, Roseli Ruiz e Mandetta, 
cujos interesses pessoais diretos saem do domínio local, atravessam o 
estadual e chegando ao federal. Como vimos, atuaram numa CPI nacional 
em causa própria, defendendo interesses imediatos e de classe. Tal como 
inscrito na análise de Dalla Costa (2019), a publicação dos relatórios finais 
produzidos pela CPI da Funai e do Incra levam ao centro dos poderes 
decisórios do Estado (símbolo de impessoalidade e de univocalidade) 
a legitimação dos valores ruralistas como uma realidade inquestionável 
(Dalla Costa 2019: 31). 
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CONCLUSÃO

Buscamos trazer à tona uma complexa rede de atores e práticas repre-
sentativas da Famasul articulada contra os direitos territoriais indígenas 
nos primeiros 15 anos do século XXI. Ao organizar os símbolos do agir 
dominante, a entidade pode ser entendida como um importante espaço 
de construção de uma retórica de identidade, legitimidade e reprodução 
social e política dos setores representados (BRUNO, 2015). 

Indicamos que, por um lado, o contexto esteve marcado pela cres-
cente organização dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul, com 
reflexos na capacidade de pressionar o Estado brasileiro pelo avanço dos 
ritos processuais demarcatórios. Por outro lado, foi acompanhado pela 
notória e inédita centralidade da contestação dos direitos territoriais 
indígenas na pauta das entidades patronais e do agronegócio de nível 
nacional. Nesse contexto, Mato Grosso do Sul se conformou como um 
dos epicentros da pauta ruralista no país. 

Ao trazer à cena pistas para compreender o modo como atuam os 
grandes proprietários de terra, empresários rurais e agroindustriais na 
defesa de seus interesses, percebemos um processo que agrega diferentes 
dimensões. Evidenciamos a persistência de um padrão de violência dos 
proprietários de terras contra os indígenas, mas também para novos 
elementos que complexificam o cenário local. Por fim, foi observada as 
novas estratégias de coordenação de ações como: a articulação conjunta 
para a judicialização de processos de demarcação de terras indígenas, 
a ocupação de cargos-chave na política de nível estadual e nacional, 
manifestações e campanhas públicas e a forte atuação midiática para a 
formação de consenso, além de ampla participação em Comissões de 
Parlamentares de Inquéritos como forma de legitimar o constrangi-
mento de lideranças indígenas, de seus aliados e em última instancia do 
trabalho de antropólogos/as.
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Na rua contra as terras indígenas
MARCELO ARTUR RAUBER

INTRODUÇÃO

Não há dúvida de que o ano de 2013 foi intenso na política brasileira. 
Grandes e médias cidades do país registraram mobilizações de rua contra 
o aumento das passagens de transporte urbano, sendo ponto de partida 
das chamadas “jornadas de junho”. Porém, como veremos neste capí-
tulo, pequenos e médios municípios do interior do país também foram 
palco de agitação política por uma pauta bem distinta: as terras indígenas.

Entre 2011 e 2016, os povos indígenas estavam entre os grupos sociais 
mais mobilizados do Brasil, principalmente devido aos movimentos de 
reivindicação de terras chamados de “retomadas” e “autodemarcações”, 
que aumentaram consideravelmente entre 2011 e 2013 (TATAGIBA e 
GALVÃO, 2019). Com o passar dos anos, a literatura acadêmica passou 
a refletir sobre essas experiências sob diversos aspectos. Vemos, por 
exemplo, trabalhos sobre os Tupinambá, na Bahia (ALARCON, 2013; 2013a; 
2018); os Tuxá, na Região Nordeste (DURAZZO, 2019); os Pataxó Hãhãhãe, 
na Bahia (SOUZA, 2019); os Guarani Kaiowa, em Mato Grosso do Sul 
(CORRADO, 2013; 2018; 2020; LUCAS e URQUIZA, 2015; CAVALCANTE, 
2015; BENITES, 2020) e o povo Terena, no Mato Grosso do Sul (AMADO, 
2017; 2019; XIMENES e PEREIRA, 2016), bem como sobre as retomadas 
dos Kaingang no Sul do país (MARÉCHAL, 2018; AMANTINO, 2020); 
dos Avá-Guarani, no Paraná (SOUSA, 2015) e dos Mbyá Guarani, em São 
Paulo (MARTINS, 2018; MARTINS e SANTILLI, 2019).

Essas mobilizações por terra de povos indígenas também produziram 
reações. Ao questionarem títulos fundiários incidentes nas áreas reivindi-
cadas, essas ações contaram com respostas antagônicas de grupos sociais 
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locais e regionais que, em muitos casos, ocorreram na forma de manifesta-
ções de rua. Trabalhos como os de Tavares (2012), Bruno (2017), Pompeia 
(2018), Pereira (2018) e Dalla Costa (2019) expuseram o antagonismo 
às demarcações de terras indígenas (TIs) de entidades do agronegócio 
e da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) do Congresso Nacional. 
No entanto, informações sistematizadas sobre os grupos sociais que se 
opuseram às demarcações nas áreas de conflito e sobre as relações que 
estabelecem com os demais atores ainda são escassas.

Nosso objetivo é identificar e contextualizar mobilizações de rua 
contra demarcações de terras indígenas, verificar as principais formas de 
mobilização a que os manifestantes recorreram e caracterizar os princi-
pais grupos sociais envolvidos. As mobilizações de rua contra as demar-
cações de terras indígenas serão também nosso ponto de partida para 
buscar identificar, ainda que parcialmente, as redes de relações estabe-
lecidas em torno da organização de tais iniciativas.

Analisaremos com maior atenção a rede de aliados que se opuseram 
à pauta das demarcações, procurando identificar e destacar as organiza-
ções políticas envolvidas. Procuramos, assim, tornar mais transparente 
a opacidade das teias sociais (ELIAS, 2001) que se desenvolvem para 
contestar o usufruto de terras por povos originários. Como veremos, as 
mobilizações contra demarcações expõem acontecimentos precedentes 
que muitas vezes funcionaram como gatilho para os atos públicos, expli-
citando a sequência de acontecimentos da disputa política em torno da 
questão. Em contexto de conflitos, cada ação do jogo político é depen-
dente da anterior e condiciona a posterior, mesmo que haja grande dispa-
ridade nas relações de poder (ELIAS, 2008).

As manifestações de rua aqui analisadas se realizaram por meio do 
bloqueio de rodovias com tratores e máquinas agrícolas, de protestos 
em Brasília (DF), da distribuição de panfletos em rodovias e de passe-
atas nas sedes de municípios com terras indígenas em reconhecimento, 
além do “tratoraço”, tipo de mobilização específica do patronato rural 
da agropecuária já analisada por Carneiro (2008). Para contribuir com 
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as análises, foram criadas classificações para as formas de ação coletiva. 
Foram chamadas de “passeatas” as manifestações que envolveram o 
deslocamento dos manifestantes a pé; “tratoraços” são as atividades que 
envolveram a utilização de tratores agrícolas para o deslocamento dos 
manifestantes; e “carreatas” são manifestações que utilizaram automó-
veis para a demonstração pública. Chamou-se também de “protestos” os 
atos públicos realizados em locais considerados estratégicos pelos mani-
festantes. Os bloqueios de rodovias interromperam o tráfego por horas 
ou foram intermitentes, liberando a passagem por curtos períodos. Em 
alguns casos, ocorreu mais de uma forma de manifestação.

A principal fonte de dados para a pesquisa foram notícias, especial-
mente de portais da internet e de canais de TV especializados na cober-
tura do agronegócio, como o portal Notícias Agrícolas1, de Campinas (SP); 
o Canal Rural, de sinal aberto e que a partir de fevereiro de 2013 passou 
a pertencer à J&F Investimentos, holding que controla o frigorífico JBS; 
e o canal Terraviva, do grupo Bandeirantes, também de sinal aberto. 
Esses meios de comunicação possuíam linhas editoriais pró-agrope-
cuaristas e foram importantes para o levantamento justamente porque 
buscam divulgar todas as manifestações contra regularização de terras 
indígenas. A busca avançada da rede social Twitter também foi utilizada 
para investigar manifestações, complementar e confirmar informações. 
Como os veículos de imprensa não divulgam a situação jurídica das TIs em 
questão, foi consultada uma tabela fornecida pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai) via solicitação no portal Fala.BR — Plataforma Integrada 
de Ouvidoria e Acesso à Informação (BRASIL, 2019). Vale observar que, 
nos anos 2011 e 2012, ocorreram diversas mobilizações de rua de agrope-
cuaristas, mas a pauta de então era aprovação do novo Código Florestal, 
a exemplo das manifestações registradas por Sevá (2016).

1 Segundo o próprio portal, o Notícias Agrícolas foi fundado em 1997 e se coloca como um meio 
de comunicação do agronegócio brasileiro, prezando pela comunicação direta com os produ-
tores rurais. Sua página principal é: https://www.noticiasagricolas.com.br/ 

https://www.noticiasagricolas.com.br/
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No primeiro tópico, serão tratadas as mobilizações de rua que ocor-
reram no primeiro semestre de 2013 e estiveram ligadas diretamente a 
conflitos e acontecimentos locais relacionados a procedimentos de demar-
cação. Como veremos, parte importante delas foi proposta por organi-
zações sindicais rurais. O segundo tópico será dedicado à “Mobilização 
nacional pela revisão e suspensão de demarcações de terras indígenas”, 
ocorrida em 14 de junho de 2013. Essa ação foi uma iniciativa da FPA em 
parceria com entidades patronais da agropecuária. O terceiro tópico 
será dedicado às mobilizações realizadas no segundo semestre de 2013, 
também ligadas a conflitos e acontecimentos locais antecedentes. A 
separação temporal em dois momentos (primeiro e segundo semestre 
de 2013) se demonstrou importante, uma vez que a mobilização nacional 
contra terras indígenas no mês de junho daquele ano se expressou como 
um marco no processo de contestação das TIs. Somado a isso, houve 
mudança no contexto político nacional, com as chamadas “jornadas 
de junho”. As mobilizações analisadas no primeiro e no terceiro tópico 
também permitem dar atenção às motivações das mobilizações. É possível 
visualizar o quadro com todas as manifestações de rua de agropecua-
ristas contra terras indígenas realizadas ao longo de 2013 no Apêndice.

AS PRIMEIRAS MOBILIZAÇÕES DE RUA CONTRA  

TERRAS INDÍGENAS DE 2013

Neste tópico são apresentadas e analisadas as primeiras mobilizações de 
rua contra terras indígenas realizadas em 2013. O resultado do levanta-
mento das manifestações identificadas entre janeiro e junho de 2013 se 
encontra no Quadro 1. As mobilizações incluem detalhes como os muni-
cípios em que foram realizadas, as formas de manifestação identificadas 
e as organizações sociais que tiveram a iniciativa da atividade. No mês de 
junho de 2013, também ocorreu uma mobilização nacional contra a regu-
larização de TIs, que será abordada no próximo tópico.
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QUADRO 1  |  MANIFESTAÇÕES DE RUA DE AGROPECUARISTAS CONTRA AS 
DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS REALIZADAS NO PRIMEIRO SEMESTRE  
DE 2013, EXCETO PELA MOBILIZAÇÃO NACIONAL DO MÊS DE JUNHO.

DATA LOCAL TIPO INICIATIVA

1 mar. 
2013

Mato 
Castelhano  
(RS)

Bloqueio de rodovia 
— BR-285

Associação dos 
Produtores de Mato 
Castelhano

Sananduva  
(RS)

Bloqueio de rodovia 
— RS-343

Sindicato Fetraf-Sul 
(Sistema Fetraf-Brasil)2 

8 mar. 
2013

Sete Quedas 
(MS)

Tratoraço Sindicato Rural de Sete 
Quedas (Sistema CNA)3 

5 abr. 
2013

Tacuru  
(MS)

Carreata e audiência 
pública

Sindicato Rural de 
Tacuru (Sistema CNA)

8 maio 
2013

Brasília  
(DF)

Protesto na Esplanada 
dos Ministérios no dia 
da audiência pública 
na CAPADR/CD4 com a 
ministra Gleisi Hoffmann

Faep e Famasul5 
(Sistema CNA) e outros

13 jun. 
2013

Sidrolândia  
(MS)

Protesto/panfletagem às 
margens da BR-060

Sindicato Rural de 
Sidrolândia (Sistema 
CNA)

fonte: Elaborado a partir de Agricultores... (2013b), Agricultores... (2013e), Índios... (2013), 
Matos (2013), Nascimento (2013; 2013a), Produtores... (2013) e Dias (2013).

Como é possível constatar no Quadro 1, seis mobilizações de rua 
contra o reconhecimento de TIs foram identificadas de março a junho 
de 2013. Duas dessas mobilizações ocorreram no estado do Rio Grande 

2 Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura Familiar.

3 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

4 Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos 
Deputados;

5 Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Paraná e Federação da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Mato Grosso do Sul.
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do Sul (bloqueios de rodovias) e três em Mato Grosso do Sul (tratoraço, 
carreata e protesto às margens de rodovia); também houve um protesto 
realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF). Com exceção de 
Brasília, as atividades ocorreram em municípios com TIs com processos 
de regularização em diferentes estágios.

Também é possível verificar, a partir do Quadro 1, a importância das 
organizações sindicais para essas iniciativas, pois foram elas as respon-
sáveis pela organização das manifestações em cinco locais: Sananduva 
(RS), Sete Quedas, Tacuru, Sidrolândia, todos em Mato Grosso do Sul, e 
Brasília (DF). Dois sistemas de organização sindical diferentes estiveram 
envolvidos, com predomínio das entidades ligadas ao sistema de sindi-
catos e federações estaduais da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA).

A CNA, então chamada Confederação Nacional da Agricultura, foi 
fundada em 1964, sendo uma entidade sindical vinculada aos setores 
patronais do setor rural brasileiro. A entidade participa da estrutura 
organizativa sindical brasileira e teve como pautas históricas o enfren-
tamento de propostas de reforma agrária, a defesa da flexibilização das 
leis trabalhistas para o campo e, no período mais recente, a promoção 
de alterações no Código Florestal e a oposição à criação de unidades de 
conservação (TAVARES, 2012). Tavares (2012) demonstra que em meados 
da década de 2000 e no início da década de 2010 a entidade já buscava 
orientar juridicamente seus filiados contra a demarcação de terras indí-
genas e a titulação de territórios quilombolas. A oposição às TIs feita pela 
entidade redefiniu fórmulas já utilizadas contra os movimentos de traba-
lhadores rurais e a reforma agrária (TAVARES, 2012). Como veremos ao 
longo deste capítulo, a CNA também escolheria enfrentamento da pauta 
nas ruas em 2013.

Também é possível constatar que um sindicato filiado à Federação 
dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf-Sul) teve a iniciativa 
de uma das manifestações. A Fetraf-Sul é uma entidade regional (corres-
pondente aos três estados do Sul do Brasil) criada em 2001 que se propõe 
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a representar a categoria “agricultura familiar”. Com o surgimento de 
mais federações visando a representar especificamente essa categoria, em 
2005 foi criada a Federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
Familiar (Fetraf-Brasil),6 que, por sua vez, filiou-se à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), entidade sindical nacional que reúne diversas 
categorias trabalhistas (PICOLOTTO, 2018). Até 2009, a Fetraf-Brasil 
centrava suas pautas em questões tradicionais de agricultores do Sul do 
país, como crédito, comercialização, endividamento e habitação rural. A 
partir de 2010, ocorreu a federação diversificou suas demandas, pautando 
também a redução da pobreza, a preservação ambiental, o acesso à água 
e à infraestrutura hídrica, a sucessão rural e o direito à liberdade de orga-
nização sindical (PICOLOTTO, 2018). Em 2013, o tema das TIs também 
ocupou a agenda da Fetraf-Sul, que promoveria diversos atos contra a 
demarcação de terras indígenas.

A primeira atividade do ano em que a Fetraf-Sul esteve envolvida 
foi realizada em Sananduva (RS). No dia 1º de março de 2013, manifes-
tantes bloquearam a rodovia RS-343 contra o reconhecimento da TI Passo 
Grande do Rio Forquilha, dos Kaingang. Essa terra indígena possui 1.916 
hectares, incide sobre os municípios de Sananduva e Cacique Doble e 
teve portaria declaratória publicada em 25 de abril de 2011 (Portaria nº 
498/2011 do Ministério da Justiça. Portanto, nesse caso, a terra indígena 
já estava em processo avançado de reconhecimento, aguardando demar-
cação física e homologação por decreto da Presidência da República. 
Quem falou pelas centenas de manifestantes foi Sidimar Levandowski, 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar Rurais 
(Fetraf-Brasil) (AGRICULTORES..., 2013b; 2013e). Entrevistado pelo 
Canal Rural, Levandowski declarou:

6 Em 2016, a Fetraf-Brasil mudou seu nome para Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura Familiar — Contraf (PICOLOTTO, 2018).
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O movimento que está aqui sendo construído, realizado, não 
é contra os índios. O que nós somos contra é o seguinte: é uma 
possível injustiça do passado que se cometeu com a comu-
nidade indígena não pode agora querer ser corrigida, come-
tendo uma injustiça ainda maior com agricultores familiares. 
Então, essa é a grande preocupação que a gente tem no sentido, 
assim, de que esses agricultores perdem as terras, perdem 
o local de trabalho, o local de sustento, e assim por diante. 
(COORDENADOR..., 2013, grifo nosso).

No mesmo dia, a quase 100 km de distância, ocorreu uma mobilização 
no município de Mato Castelhano (RS), onde manifestantes bloquearam a 
rodovia BR-285 contra o reconhecimento da TI cujo nome também é Mato 
Castelhano, pertencente aos Kaingang, que está em estudo desde 2009.7 
Essa manifestação teria ocorrido porque a Funai iniciaria o levantamento 
fundiário dessa área na semana seguinte. Foi noticiado que cerca de 1.500 
pessoas participaram da atividade. Para o vice-presidente da Associação 
dos Produtores de Mato Castelhano, Renato Palagio, não era apenas uma 
questão local: “Estamos apreensivos e clamando pela justiça, para que 
alguém nos olhe, e que cessem essas demarcações em várias regiões do 
Brasil” (AGRICULTORES..., 2013e). Àquela altura, portanto, a questão 
já era vista como um problema nacional. Tanto em Mato Castelhano 
como em Sananduva, tratores e máquinas agrícolas foram utilizados 
para bloquear as rodovias. Nos dois casos, não foi registrada a presença 
de parlamentares federais.

As manifestações em Mato Grosso do Sul foram realizadas na região 
sul do estado. No dia 8 de março de 2013, em Sete Quedas (MS), um trato-
raço contra o reconhecimento de terras indígenas foi organizado pelo 
Sindicato Rural de Sete Quedas (Sistema CNA) em parceria com sindi-
catos rurais da região. Havia cinco áreas Guarani em estudo na região que 
possivelmente incluem o município de Sete Quedas (Portaria do Grupo 
de Trabalho de Identificação nº 792, de 10 de julho de 2008), além da TI 

7  Portaria do Grupo de Trabalho de identificação nº 446, de 08 de maio de 2009 (Brasil, 2019).
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Sombrerito (dos Guarani Ñandeva), que teve sua portaria declaratória 
emitida em 27 de setembro de 2010 (Portaria nº 3.076 — Ministério da 
Justiça) (BRASIL, 2019). A atividade contou com a participação de agri-
cultores da região e do estado do Paraná, além da Associação Comercial e 
Empresarial de Sete Quedas (Acisq), o que demonstra apoio de empresá-
rios urbanos à causa (NASCIMENTO, 2013). Não foi registrada a presença 
de parlamentares federais.

Como em outros locais onde foram registradas mobilizações e audiên-
cias públicas, o prefeito do município de Sete Quedas, José Gomes Goulart 
(Partido do Movimento Democrático Brasileiro — PMDB), manifestou-se 
contra o reconhecimento de TIs na região. Goulart afirmou que está do lado 
dos produtores e irá atuar para barrar as demarcações: “Nós, políticos, cida-
dãos e produtores rurais, não somos contra os índios. Somos contra a forma 
que a Funai vem conduzindo esse processo de demarcação” (NASCIMENTO, 
2013a). Vereadores da Câmara Municipal de Sete Quedas também estiveram 
presentes e declararam que o Legislativo municipal estava do lado dos agro-
pecuaristas e que iria buscar todos os meios possíveis para barrar as ameaças 
de demarcações (NASCIMENTO, 2013a). Isso indica um contexto de poder 
público local desfavorável ao pleito por terra dos Guarani.

A carreata e a audiência pública realizadas em Tacuru, município do 
sul do estado de Mato Grosso do Sul, em 5 de abril, são atividades que se 
destacam em 2013. O motivo da mobilização foi o despacho de delimi-
tação da área em estudo Iguatemipegua I, emitido em 7 de janeiro de 2013 
(Despacho nº 01/2013). A portaria do grupo de trabalho de identificação 
das áreas em questão (Iguatemipeguá I, II e III) foi publicada em 14 de 
julho de 2008 (Portaria Funai nº 790/2008) havendo, portanto, também 
outras áreas em estudo. A audiência foi de iniciativa do Sindicato Rural 
de Tacuru, pertencente ao Sistema CNA, e a cobertura foi realizada pelo 
portal Notícias Agrícolas8 e por outros veículos de notícias do agronegócio. 

8 O registro das participações pelo portal Notícias Agrícolas pode ser conferido no seguinte 
endereço: https://www.noticiasagricolas.com.br/eventos/audiencia-tacuru/. Acesso em: 
21 mar. 2022.

https://www.noticiasagricolas.com.br/eventos/audiencia-tacuru/
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A estimativa é de que cerca de 1.200 pessoas participaram da mobilização, 
tendo o Sindicato Rural de Guaíra (PR) também trazido ônibus e vans de 
agropecuaristas para a atividade. Portanto, havia articulação entre regiões 
com demarcações em curso, sendo os sindicatos patronais o elo nesse 
caso. Vale salientar que não estiveram presentes parlamentares federais 
(MATOS, 2013; NASCIMENTO, 2013a; QUESTÃO..., 2013).

Com o ginásio municipal de esportes de Tacuru lotado, falaram ao 
público diversos prefeitos da região, parlamentares estaduais, lideranças 
de sindicatos rurais da região e do Paraná, além de agropecuaristas. Todos 
os discursos foram contrários às demarcações de TIs, e quatro falas podem 
ser destacadas. Na abertura da audiência, a presidente do Sindicato Rural 
de Tacuru, Maria Neide Casagrande, considerou que a Funai deveria 
parar as demarcações e dar atenção às áreas já existentes (“O que eles 
precisam é assistência onde eles têm [terra]”), além de salientar que 
deveria ser feita uma CPI da Funai: “Se houver uma CPI em cima dessa 
Funai, eu acredito que vai ser dado um basta nessas demarcações incabí-
veis que estão fazendo”. Em seguida, o deputado estadual José Roberto 
Teixeira (Democratas — DEM/MS) comunicou ao público que, segundo 
informado pelo deputado federal Reinaldo Azambuja (Partido da Social 
Democracia Brasileira — PSDB/MS), já havia assinaturas suficientes para 
instalar a “CPI da Funai”, o que ilustra as interlocuções entre opositores 
das terras indígenas com os parlamentares federais. De modo geral, as 
falas apontam para o sentido de que a Funai era a geradora do problema 
e que o governo federal, em especial Dilma Rousseff, deveria ouvi-los e 
acabar com os processos de demarcação (QUESTÃO..., 2013).

Em 8 de maio de 2013 houve um protesto e uma mobilização para 
acompanhamento da audiência pública com Gleisi Hoffmann, então 
ministra-chefe da Casa Civil, convocada a comparecer à Comissão de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) 
da Câmara dos Deputados. Tendas de lona foram instaladas na Esplanada 
dos Ministérios para as atividades dos agropecuaristas (ÍNDIOS..., 2013). 
A ação contou com uma comitiva de Mato Grosso do Sul organizada pela 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul 
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— Famasul (FAMASUL, 2014). A Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná (Faep) informou que participaram cerca de 470 agropecuaristas 
do Paraná, 450 de Mato Grosso do Sul, 460 de Mato Grosso e cerca de 120 
da Bahia. Também estiveram presentes agricultores do Rio Grande do 
Sul, de Santa Catarina e Minas Gerais — a mobilização teria cerca de 2 
mil participantes no total (PRODUTORES..., 2013). Essa ação exempli-
fica como a FPA e entidades sindicais passaram a atuar de forma conjunta 
na pauta: a frente parlamentar convocou a ministra e as organizações 
mobilizaram suas bases para pressionar o governo. No próximo tópico, 
veremos que no mês seguinte, em 14 de junho de 2013, ainda ocorreu 
houve a mobilização nacional protagonizada pela FPA e pelas federa-
ções de agricultura do Sistema CNA.

A mobilização em Sidrolândia (MS) ocorreu no dia 13 de junho de 2013, 
véspera da mobilização nacional chamada pela FPA (BENITEZ, 2013). 
Naquele momento, o contexto do município era de alta tensão, devido 
a conflitos fundiários relacionados a terras indígenas — inclusive por 
esse motivo uma tropa com 110 militares da Força Nacional estava em 
Sidrolândia para patrulhar a região (DIAS, 2013). Em 15 de maio de 2013, 
indígenas Terena ocuparam quatro fazendas no município. Essas áreas 
possuíam títulos de propriedade incidentes em parte dos 17,2 mil hectares 
da TI Buriti, que teve sua portaria declaratória publicada pelo Ministério 
da Justiça em 2010.9 O reconhecimento dessa TI é marcado por disputas 
na Justiça, incluindo decisões judiciais que suspenderam o curso do 
procedimento demarcatório ao longo dos anos. Como o processo já trans-
corria há mais de uma década, os Terena buscavam acelerar a regulari-
zação da TI com a ocupação das fazendas em maio de 2013. Com o passar 
dos dias, três das quatro fazendas foram desocupadas pelos indígenas, 
mas, como não houve um acordo na audiência de conciliação realizada 
no dia 29 de maio, a Justiça determinou a reintegração de posse da área 

9 Portaria nº 3.079, do Ministério da Justiça, de 27 de setembro de 2010. O processo de estudo 
da terra indígena transcorria desde 1999, com a área delimitada em 2001 (BRASIL, 2019).
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que permanecia ocupada, a fazenda Buriti. No dia 30 de maio de 2013, 
durante a operação de reintegração de posse coordenada pela Polícia 
Federal, o indígena Oziel Gabriel, de 35 anos, foi morto pelas forças poli-
ciais, e vários outros ficaram feridos. O acontecimento ganhou cober-
tura da grande imprensa nacional (ÍNDIO..., 2013; BEJARANO, 2013).

Preocupados com a repercussão negativa para o setor, no dia 7 de 
junho, uma semana após a operação de reintegração de posse, cerca de 
40 agropecuaristas se encontraram no Sindicato Rural de Sidrolândia 
(Sistema CNA) e planejaram a atividade do dia 13 de junho (DIAS, 2013). 
Segundo o presidente do sindicato, Osório Luiz Straliotto:

Vamos usar panfletos e adesivos para chamar a atenção dos 
moradores de Sidrolândia sobre a nossa situação. [...] Nós 
queremos mostrar para a população o nosso lado também. 
Estamos sofrendo com essa situação e temos que ser vistos 
como produtores. (DIAS, 2013).

Portanto, esse ato e a mobilização do dia 14 de junho no estado de 
Mato Grosso do Sul se dão em um contexto de forte apreensão, relacio-
nada aos conflitos de terra e à busca pela reparação dos efeitos da rein-
tegração de posse da fazenda Buriti.

MOBILIZAÇÃO NACIONAL PELA REVISÃO E SUSPENSÃO  

DE DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) também usou como estra-
tégia a promoção de mobilizações de rua em parceria com as federações de 
agricultura e pecuária do Sistema CNA e de outras organizações. A FPA é 
um grupo de interesse suprapartidário do Congresso Nacional brasileiro, 
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formalmente registrado na Câmara dos Deputados,10 que reúne princi-
palmente os parlamentares da chamada bancada ruralista. A atuação 
da bancada ruralista é identificada desde pelo menos a década de 1980 
contra as ocupações de terras por trabalhadores rurais e em reação ao I 
Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA), de 1985. Na Assembleia 
Nacional Constituinte de 1987/88, também se opuseram à aprovação de 
artigos relacionados à reforma agrária (BRUNO, 2017a). De modo geral, 
suas pautas históricas são a defesa da propriedade da terra como direito 
natural e absoluto, a renegociação de dívidas agrícolas e mudanças na legis-
lação ambiental (VIGNA, 2001; BRUNO, 2017a). Ao longo da década de 
2010, a FPA estruturou um corpo técnico e uma sede própria em Brasília 
e começou a ganhar cada vez mais importância no contexto da represen-
tação do agronegócio (POMPEIA, 2018; 2020).

Em 2013, a demarcação de terras indígenas fazia parte das pautas 
prioritárias da FPA. Os parlamentares da frente estiveram particular-
mente envolvidos na “Mobilização nacional pela revisão e suspensão de 
demarcações de terras indígenas”, realizada no dia 14 de junho de 2013, 
que contou com mobilizações contra terras indígenas em cerca de dez 
estados brasileiros. Segundo Bächtold (2013), o presidente da frente, o 
deputado Luis Carlos Heinze (Partido Progressistas — PP/RS),11 enviou 
cartas a representantes políticos e entidades na semana anterior, 

10 O registro oficial das frentes parlamentares na Câmara dos Deputados passou a ocorrer a partir 
de 2005, com o Ato da Mesa nº 69/2005. Desde 2003, esses grupos já eram listados no portal 
da internet Câmara. Antes disso, as organizações parlamentares suprapartidárias eram regis-
tradas no Diário da Câmara dos Deputados quando comunicadas por simples expediente ao 
presidente da Câmara.

11 Luis Carlos Heinze é engenheiro agrônomo e já era considerado “ruralista” desde seu primeiro 
mandato como deputado federal (VIGNA, 2001), tendo sido eleito pela primeira vez em 1998. 
Portanto, na 54ª Legislatura (2011-2015), o deputado já estava em seu quarto mandato, tendo 
também experiência como representante de organizações de arrozeiros no Rio Grande do Sul 
desde a década de 1980. Heinze já havia demonstrado interesse na questão indígena ao ter parti-
cipado, em seu segundo mandato (2003-2007), da comissão externa da Câmara dos Deputados 
para tratar da demarcação da TI Raposa Serra do Sol.
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convidando-os a bloquear rodovias. Veremos, a seguir, quais organi-
zações responderam ao chamado da FPA. As pautas da mobilização 
foram a suspensão dos processos de demarcação, a aprovação da PEC 
nº 215/2000,12 que dá competência ao Congresso Nacional para homo-
logar terras indígenas, e a reedição da Portaria nº 303/2012, da Advocacia-
Geral da União (AGU).13

Em 23 de maio de 2013, após os deputados da FPA tratarem de demar-
cações de terras indígenas numa reunião com Marco Aurélio Mello, 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Heinze fala do plano para 
o mês seguinte, caso não houvesse nova definição do governo de Dilma 
Rousseff para as demarcações:

Nós estamos pedindo, através da CNA, através da OCB 
[Organização das Cooperativas Brasileiras], através da 
Aprosoja [Associação Brasileira dos Produtores de Soja], 
através da Abrapa [Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão], das nossas entidades nacionais, que nós, em todo 
Brasil, se até o dia 14 de junho não tivermos uma definição, 
fazermos, então, uma grande paralisação nacional. Aí, em cada 
estado, nas regiões atingidas por esses problemas, nós façamos 
um dia de paralisação, um dia de manifesto. Então, estamos 
propondo que a gente faça esse dia de paralisação, marcado 
para o dia 14 de junho. É o que nós queremos fazer. É uma 
forma também de chamar atenção no seu estado e também 
nacionalmente. (MIGNONE, 2013)

12 A PEC nº 215/2000, de autoria de Almir Sá (Partido Progressista Brasileiro — PPB/RR), propõe 
incluir entre as competências exclusivas do Congresso Nacional a aprovação de demarcação das 
terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas. A proposta foi aprovada em comissão espe-
cial em 2015 e, desde então, está pronta para deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados.

13 A Portaria nº 303/2012 da AGU foi publicada em 16 de julho de 2012 e seu objetivo era normatizar 
a atuação das unidades da AGU quanto à interpretação e à aplicação das denominadas salva-
guardas institucionais fixadas pelo STF na decisão proferida na Petição nº 3.388/RR, a respeito 
da demarcação da TI Raposa Serra do Sol. Após críticas da própria Funai, a portaria teve seus 
efeitos suspensos em 25 de julho de 2012 (BRASIL, 2017).
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Na declaração, é possível constatar a tentativa de envolver duas asso-
ciações por produto (Aprosoja e Abrapa) e a OCB, entidade que já ocupou 
papel central de representação política entre as entidades patronais rurais 
nas décadas de 1980 e no início de 1990 (MENDONÇA, 2010). Portanto, a 
pauta era apresentada pelo deputado como de interesse de diversas enti-
dades de representação do agronegócio.

Apesar da atuação conjunta nessa mobilização, as direções da CNA 
e da FPA tiveram divergências causadas por essas ações. Na ocasião da 
mobilização nacional, a então presidente da CNA, a senadora Kátia Abreu 
(Partido Social Democrático — PSD/TO), teria defendido que não deveria 
haver bloqueios de rodovias, apenas protestos nas margens e distribuição 
de panfletos (JUNQUEIRA, 2013). Como poderá ser constatado a seguir, 
a interrupção do tráfego das rodovias acabou sendo a principal forma de 
protesto. Deputados da frente também acusavam a presidente da CNA de 
ter se afastado do debate da PEC nº 215/2000 e ainda consideravam que a 
senadora estava passando a ter posições governistas (JUNQUEIRA, 2013).

Independentemente dessas divergências, as federações de agricul-
tura e pecuária do Sistema CNA tiveram papel importante nessa mobi-
lização de 14 de junho. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado 
de Mato Grosso (Famato) divulgou uma circular sobre a mobilização aos 
presidentes dos sindicatos rurais do estado de Mato Grosso, assinada 
por Rogério Romanini, Diretor de Relações Internacionais da entidade:

carta circ. nº 118/2013 — famato 

Cuiabá, 07 de Junho de 2013. 

Aos Senhores
Presidentes de Sindicatos Rurais de Mato Grosso

Cumprimentando a todos, informamos que no dia 14/06/2013 
— sexta-feira, haverá uma mobilização nacional contra a 
Demarcação de Terras Indígenas no Brasil, essa mobilização 
é uma ação da FPA — Frente Parlamentar da Agropecuária e em 
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Mato Grosso está sendo liderada pelo Deputado federal Nilson 
Leitão e organizado pela Famato.

Assim como esta, é sabido que novas ampliações e criações 
de Terras Indígenas estão por ocorrer, o que deverá agravar 
a situação de conflito no campo. Deste modo estaremos no 
próximo dia 14 de Junho realizando uma mobilização na BR 
364/163 Cuiabá sentido à Rondonópolis, a partir das 9:00h às 
[sic] 14:00h, na oportunidade estaremos realizando uma panfle-
tagem e distribuindo alimentos não perecíveis aos viajantes.

Considerando que a sua presença é fundamental, para forta-
lecer a discussão, convidamos e contamos com a participação 
desse sindicato nesta mobilização, informamos ainda que a 
FAMATO estará disponibilizando recurso financeiro para contra-
tação de ônibus para transportar os produtores rurais do seu muni-
cípio até Cuiabá, ficamos no aguardo da sua confirmação para 
que possamos adotar os procedimentos complementares.

Maiores informações gentilezas [sic] entrar em contato com 
o Sr. Alexandre Dutra, analista de Assuntos Fundiários e 
Indígenas [...].

Esclarecemos que despesas oriundas dessa convocação correrão 
por conta da Federação.

Esta é a hora de descruzarmos os braços. (FAMATO, 2013, 
apud FAMATO..., 2013, grifo nosso).

O investimento financeiro da Famato na mobilização demonstra a 
importância que a pauta das terras indígenas tomou para a direção da 
entidade. Também é possível constatar no comunicado que haveria 
panfletagem na rodovia (e não bloqueio), o que indica um alinhamento 
com a direção da CNA.

A Famato e a Famasul utilizaram o lema “Onde tem justiça, tem espaço 
para todos” para divulgar a atividade. Na imagem utilizada para promover 
a ação foi representada a face pintada de um homem indígena, que se 
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completa com a face de um homem branco (Figura 1). De um lado, uma 
casa tradicional de uma comunidade indígena; do outro, uma lavoura. 
No material da Famato, também se observa a logomarca da Associação 
dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e da FPA.

figura 1  |  Chamada da Famato (A) e da Famasul (B) para os atos públicos do dia 14 
de junho de 2013 contra a demarcação de terras indígenas. fonte: Famato (2013) (A); 
Famasul (2013a) (B).

A Famasul ainda investiu na produção e na divulgação de um vídeo 
de 30 segundos para a mobilização.14 Enquanto passavam imagens com 
atores (não indígenas) sobre agronegócio, o narrador do vídeo declarava:

14 O vídeo da Famasul está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=62_8llIk02E 
Acesso em: 17 mar. 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=62_8llIk02E
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Quando a Justiça cruza os braços para a questão da divisão de 
terras entre indígenas e produtores rurais a produção para, os 
empregos param, o desenvolvimento do estado para e o resul-
tado disso se reflete na economia. Essa disputa de interesses 
mascarados deve ter fim. O estado precisa continuar a crescer. 
Onde tem justiça, tem espaço para todos. É hora de descruzar os 
braços pela produtividade e subsistência. (FAMASUL, 2013a).

No estado de Santa Catarina, estavam envolvidas a Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc, Sistema CNA), 
a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina (Ocesc), 
ligada à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), e a Cooperativa 
Central Aurora Alimentos (Aurora). A Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do Estado de Santa Catarina (Fetaesc), ligada ao 
Sistema Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e 
Agricultoras Familiares (Contag), também respaldou a iniciativa. Somada 
às entidades do setor rural, a Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina (Fiesc), ligada à Confederação Nacional da Indústria, apoiou a 
mobilização contra as terras indígenas no estado (FAEPA, 2013). 

Na véspera, a FPA divulgou previamente onde estavam previstas as 
mobilizações no país (AGRICULTORES..., 2013c). O Canal Rural, de sinal 
aberto, também contribuiu com a divulgação dos locais onde as mobi-
lizações que ocorreriam e entrevistou parlamentares e representantes 
políticos de agricultores em litígio com TIs.15 O apoio e o envolvimento 
de um canal de TV demonstrou ser um importante recurso de comuni-
cação à disposição dos manifestantes, notabilizando-se como um rele-
vante aliado dos agropecuaristas (e opositor do movimento indígena) 
na disputa em torno da regularização de TIs.

15 Ver: Paralisação de sexta é importante para mostrar organização dos produtores, diz deputado 
(2013); Agricultura vai mostrar sua força na sexta, diz produtor do RS (2013) e Deputado Luis 
Carlos Heinze participa de mobilização contra demarcações em Nonoai (RS) nesta sexta (2013).
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No dia 14 de junho de 2013, foram identificadas manifestações em pelo 
menos dez estados brasileiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Pará e 
Roraima, como pode ser conferido no Quadro 2. A confirmação de ocor-
rência se deu por registros fotográficos e notícias, e a evidência da ativi-
dade foi buscada em pelo menos dois veículos de comunicação. O número 
de pessoas participantes em cada mobilização variou de alguns milhares 
— como em Amarante (MA), Nova Alvorada do Sul (MS) e Guaíra (PR) 
— a algumas centenas, como em Martinho Campos (MG) e Itamaraju 
(BA), segundo veículos de imprensa especializados em agronegócio. De 
modo geral, envolveram-se sindicatos rurais, cooperativas agropecuárias, 
prefeitos e integrantes do legislativo de todas as esferas. Como também 
pode ser constatado no Quadro 2, na maior parte dos locais houve bloqueio 
de rodovias (intermitente, mas com casos de bloqueio total do trânsito 
por algumas horas), ocorrendo ainda passeatas em cidades e panfletagem.

QUADRO 2  |  MANIFESTAÇÕES DE RUA DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
PELA REVISÃO E SUSPENSÃO DE DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS,  
EM 14 DE JUNHO DE 2013

MUNICÍPIO TIPO ORGANIZAÇÃO

Boa Vista (RR) Bloqueio de rodovia — BR-174 Não identificada

Pacaraima (RR) Bloqueio de rodovia — BR-174 
(fechamento da fronteira)

Não identificada

Amarante (MA) Protesto de rua na cidade Não identificada

Novo Progresso 
(PA)

Não identificado Não identificada

Itamaraju (BA) Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — BR-101

Não identificada

Martinho 
Campos (MG)

Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — MG-164, 
entroncamento com BR-352, 
próximo ao município de Pompéu 
(MG), além de carreata

Associação de Proprietários 
Rurais do Vale do Rio Pará
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QUADRO 2  |  MANIFESTAÇÕES DE RUA DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
PELA REVISÃO E SUSPENSÃO DE DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS,  
EM 14 DE JUNHO DE 2013 (cont.)

MUNICÍPIO TIPO ORGANIZAÇÃO

Cuiabá (MT)16 Protesto na BR-364 Famato e Sindicatos rurais 
(Sistema CNA)

Nova Alvorada 
do Sul (MS)17

Protesto/panfletagem — BR-163, 
entroncamento com BR-267

Famasul e Sindicatos rurais 
(Sistema CNA)

Guaíra (PR)18 Protesto/panfletagem — BR-163, 
ponte Ayrton Senna (liga o 
Paraná a Mato Grosso do Sul)

Organização Nacional de 
Garantia ao Direito de 
Propriedade (Ongdip), apoiada 
pelo Sindicato Rural de Guaíra 
(Sistema CNA)

Laranjeiras do 
Sul (PR)

Não identificado Não identificada; apoio do 
Sindicato Rural de Guarapuava 
(Sistema CNA)

Maravilha (SC) Bloqueio de rodovia — BR-282, 
intersecção com a BR-158

Não identificada

Arvoredo (SC) Bloqueio de rodovia — SC-283 Sindicato Rural de Seara 
(Sistema CNA)

Abelardo Luz 
(SC)

Bloqueio de rodovia — SC-467 Comissão dos Agricultores

Palhoça (SC) Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — BR-101 (Morro 
dos Cavalos)

Sindicato local de 
agropecuaristas (filiação não 
identificada)

Lebon Régis 
(SC)

Protesto/panfletagem na rodovia 
SC-350

Não identificada

16 Contou com a presença do deputado federal Nilson Leitão (PSDB/MT) e de posseiros (não 
indígenas) retirados da TI Marãiwatsédé (MT).

17 Contou com a presença de agropecuaristas do Paraná, da presidente da CNA, a senadora Kátia 
Abreu (PSD/TO), e do deputado federal Ronaldo Caiado — DEM/GO (ILHA e OLIVEIRA, 2013).

18 Contou com o apoio e presença dos deputados federais Dilceu Sperafico (PP/PR) e Osmar 
Serraglio (PMDB/PR), que posteriormente seria relator da PEC nº 215/2000 na Comissão 
Especial.
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QUADRO 2  |  MANIFESTAÇÕES DE RUA DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL  
PELA REVISÃO E SUSPENSÃO DE DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS,  
EM 14 DE JUNHO DE 2013 (cont.)

MUNICÍPIO TIPO ORGANIZAÇÃO

Cunha Porã (SC) Bloqueio de rodovia — SC-158/
BR-282

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Cunha Porã (Sistema 
Contag)

Getúlio Vargas/ 
Erebango (RS)

Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — RS-135 (Mato 
Preto)

Associação de Produtores 
Rurais de Getúlio Vargas, apoio 
do Sindicato Rural de Getúlio 
Vargas (Sistema CNA)

Mato 
Castelhano (RS)

Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — BR-285

Associação dos Produtores de 
Mato Castelhano

Nonoai/
Faxinalzinho 
(RS)

Bloqueio de rodovia — ERS-343 Sindicato Rural de Nonoai 
(Sistema CNA)

Maquiné (RS)19 Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — BR-101 — 
manifestação contra titulação de 
comunidade quilombola

Não identificada

Pontão (RS) Bloqueio de rodovia 
(intermitente) — ERS-324

Associação de Produtores 
Rurais de Pontão

Sananduva (RS) Bloqueio de rodovia — ERS-343 Sindicato Rural de Sananduva 
(Sistema CNA), Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT)

fonte: elaborado a partir de Mendes (2013); Ilha e Oliveira (2013); Carazzai e Bächtold (2013); 
Lima (2013); Rodrigues (2013); Marques (2013); Nove... (2013); Protestos... (2013).

Outra constatação possível a partir do Quadro 2 é a importância das 
organizações sindicais para as atividades do dia, pois estiveram presentes 
em pelo menos dez manifestações realizadas das 22 realizadas. A principal 

19 Fez parte da mobilização nacional, mas se tratou de uma manifestação contra a titulação de 
territórios quilombolas. Contou com a participação do deputado Alceu Moreira (PMDB/RS).
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resposta ao chamado da FPA veio das entidades sindicais do Sistema CNA, 
confirmadas em oito locais. Já as entidades sindicais ligadas à agricul-
tura familiar e aos trabalhadores rurais (Fetraf e Contag)20 foram confir-
madas em apenas dois locais, Cunha Porã (SC) e Sananduva (RS), o que 
demonstra menor engajamento e dá indícios de vínculos menos consis-
tentes entre os parlamentares da FPA e essas organizações.

Além das organizações sindicais e suas federações, foram identifi-
cadas outras organizações locais de agropecuaristas, pelo menos três 
delas formadas exclusivamente para fazer oposição ao reconhecimento 
de determinadas áreas como indígenas: a Associação de Proprietários 
Rurais do Vale do Rio Pará (MG), a Organização Nacional de Garantia ao 
Direito de Propriedade (Ongdip), com sede em Guaíra (PR), e a Comissão 
de Agricultores em Abelardo Luz (SC). Também foi identificada a atuação 
de associações de produtores em Mato Castelhano (RS), Pontão (RS) e 
Getúlio Vargas (RS). Assim, em alguns locais, as entidades sindicais não 
foram necessariamente as organizadoras dos atos públicos, mas deram 
suporte às mobilizações, como no caso de Guaíra, Laranjeiras do Sul (PR) 
e Getúlio Vargas. Isso revela a busca por uma organização política para 
além das entidades sindicais, que chegam ao ponto de formalizar orga-
nizações e uma identidade. Isso ocorre a partir da identificação de uma 
condição em comum, o que leva esses indivíduos a se mobilizarem por 
um objetivo coletivo: defender recursos que consideram legitimamente 
seus (a terra), ameaçados por “ataques externos” — da Funai, do governo 
e dos indígenas, que desempenham a função de inimigos.

Para essa mobilização, no estado de Roraima houve bloqueio total 
de rodovias, chegando a ocorrer isolamento dos acessos ao estado por 
cerca de oito horas. Em Pacaraima, na saída norte da rodovia BR-174, 

20 A Contag é uma entidade sindical criada em 1964 para representar os trabalhadores rurais. O 
sistema se organiza na forma de Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) nos municípios e 
de Federações de Trabalhadores na Agricultura (Fetag) nos estados. A Contag é o órgão supe-
rior de abrangência nacional (PICOLOTTO, 2018).
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que dá acesso à Venezuela, o protesto contou com a participação do 
deputado federal Paulo César Quartiero (DEM/RR).21 Na ocasião, pneus 
foram queimados, impedindo a passagem de veículos (CORREIA, 2013; 
RODRIGUES, 2013; NOVE..., 2013).

O município de Amarante do Maranhão (MA) contou com uma das 
manifestações mais expressivas do dia: cerca de 4 mil pessoas se reuniram 
para protestar contra as terras indígenas no centro do município. Segundo 
Mendes (2013), até mesmo as escolas locais liberaram seus estudantes para 
a manifestação. Três terras indígenas regularizadas incidem total ou parcial-
mente no município e, desde 2008, há uma terra indígena em estudo.22

A manifestação no município de Itamaraju (BA) contou com cerca de 
600 manifestantes. Foi realizado o bloqueio intermitente da BR-101 para 
a entrega de panfletos aos motoristas que passavam pelo local. A ativi-
dade se posicionou contra a regularização de TIs no sul e no extremo sul 
da Bahia (MENDES, 2013; CARAZZAI e BÄCHTOLD, 2013).

Na mobilização protagonizada pela Famato (Sistema CNA), em Cuiabá 
(MT), nas margens da BR-364, alimentos foram distribuídos para cami-
nhoneiros que passavam pelo local, e os manifestantes não trancaram a 
rodovia (MENDES, 2013). A atividade contou com a presença do depu-
tado federal Nilson Leitão (PSDB/MT) e de posseiros retirados da TI 
Marãiwatsédé (MT).23

21 Quartiero é gaúcho e foi porta-voz do movimento contrário à demarcação da TI Raposa-Serra do 
Sol, em Roraima. O deputado possuía relação pessoal com a questão, pois perdeu duas fazendas 
(chamadas Depósito e Providência), em que cultivava arroz, com a confirmação da homolo-
gação da TI pelo STF em 2009 (Petição nº 3388/RR). Foi eleito, em 2010, com uma plataforma 
contrária às demarcações de TI (OLIVEIRA, 2010).

22 Terra indígena Governador — Portaria GT de Identificação nº 677 de 19 de junho de 2008 
(BRASIL, 2019).

23 Após disputas judiciais que se arrastavam desde a década de 1990, foi determinada a retirada 
dos posseiros entre o final de 2012 e o início de 2013 — ver Airoso da Motta e Oliveira (2015). 
A presença nesse ato demonstra a persistência da mobilização política e da insatisfação com a 
decisão da Justiça que determinou que a TI fosse de usufruto exclusivo dos Xavante.
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No estado de Mato Grosso do Sul, entre 4 e 5 mil pessoas24 protes-
taram às margens da BR-163, no município de Nova Alvorada do Sul, no 
ato público organizado pela Famasul (CARAZZAI e BÄCHTOLD, 2013). 
Segundo Mendes (2013), cerca de 650 manifestantes eram do estado do 
Paraná. Kátia Abreu (PSD/TO), então senadora e presidente da CNA, e 
o deputado federal Ronaldo Caiado (DEM/GO) estiveram presentes. Os 
manifestantes não chegaram a bloquear a rodovia. Segundo noticiado 
pelo jornal Folha de S. Paulo, foram distribuídos panfletos e envelopes 
com sementes de hortaliças aos motoristas para, conforme os manifes-
tantes, “representar a vida” (CARAZZAI; BÄCHTOLD, 2013). Na ocasião 
da manifestação, o presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia (Sistema 
CNA), Osório Luiz Straliotto, declarou: 

Nós aceitamos vender as terras, mas o governo tem que pagar o 
que é justo. Esse impasse se arrasta há mais de 13 anos. Sabemos 
que os índios são vítimas de entidades que incitam a ocupação 
das fazendas. (ILHA e OLIVEIRA, 2013).

A declaração de Straliotto é semelhante a outras encontradas ao longo 
da pesquisa, que expressam uma negação da agência das populações indí-
genas, incapazes, segundo essa visão, de refletir sobre suas demandas. 
Como vimos no tópico anterior, na véspera desta manifestação, o Sindicato 
Rural de Sidrolândia também promoveu uma manifestação após um 
conflito entre forças policiais e indígenas Terena em 30 de maio de 2013.

Em Guaíra (PR), cerca de mil pessoas protestaram com adesivos com 
os dizeres “Verdade, alimento e união: base de uma nação” e “Confisco, 
não — Fora Funai”, distribuídos aos motoristas que seguiam para a 
ponte Ayrton Senna, que liga o Paraná a Mato Grosso do Sul (CARAZZAI 

24 A Famasul divulgou em sua conta no Twitter a presença de cerca de 5 mil pessoas. Disponível em: 
https://twitter.com/sistemafamasul/status/346632117188435970. Acesso em: 18 mar. 2021.

https://twitter.com/sistemafamasul/status/346632117188435970
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e BÄCHTOLD, 2013). A Ongdip25 esteve envolvida na iniciativa do ato, 
apoiado pelo Sindicato Rural de Guaíra (Sistema CNA) e pela Associação 
Comercial e Empresarial de Guaíra (ILHA e OLIVEIRA, 2013). O poder 
público municipal agiu para apoiar a manifestação: o prefeito de Guaíra, 
Fabian Vendruscolo (Partido dos Trabalhadores — PT), decretou ponto 
facultativo entre 12 e 15h aos servidores públicos municipais lotados em 
diversas secretarias, em apoio à manifestação nacional (Ilha; Oliveira, 
2013). A TI Tekohá Guasu Guavirá (dos Avá-Guarani), localizada nos 
municípios de Guaíra e Terra Roxa (PR), estava em estudo desde 2009,26 
sendo um dos principais motivos dessa mobilização.

No estado de Santa Catarina, houve paralisação do tráfego em cerca 
de cinco rodovias, além de panfletagem em um sexto local. No município 
de Arvoredo, a rodovia estadual SC-283 foi bloqueada, e agropecuaristas 
de Seara e Paial (SC) participaram do bloqueio. Para essa mobilização, o 
contato da organização era o presidente do Sindicato Rural de Seara, do 
Sistema CNA (AGRICULTORES..., 2013c). Na rodovia SC-467, no muni-
cípio de Abelardo Luz, aproximadamente 4 mil agropecuaristas partici-
param da mobilização contra a demarcação de terras indígenas (MENDES, 
2013). O contato da organização dessa mobilização era o presidente da 
Comissão dos Agricultores (AGRICULTORES..., 2013c). Já no muni-
cípio de Maravilha, pela manhã, cerca de 800 manifestantes fecharam a 
BR-282 no entroncamento com a BR-158. Em Lebon Régis (SC), ocorreu 
panfletagem na rodovia SC-350 junto a um posto da Polícia Rodoviária 
Estadual, e tratores foram levados para junto da rodovia. Não foi possível 
identificar quais organizações políticas estiveram envolvidas nas mobi-
lizações desses dois últimos municípios.

25 A Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade (Ongdip) foi criada com a fina-
lidade de tratar das demarcações de terras indígenas e mantém um blog sobre o tema que segue 
atualizado até a presente data (março de 2022): https://ongdip.wordpress.com. A página no 
Facebook da Ongdip foi criada em 8 de abril de 2013, e o telefone para contato disponível é do 
estado do Paraná. Já a conta no Twitter indica localização em Guaíra (PR).

26 Portaria de Grupo de Trabalho de identificação nº 136, de 1º de fevereiro de 2009 (BRASIL, 
2019).

https://ongdip.wordpress.com/
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Como também é possível constatar no Quadro 2, ocorreram seis mobi-
lizações no estado do Rio Grande do Sul. O jornal Correio do Povo noticiou 
que a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul — Farsul 
(Sistema CNA) e Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio 
Grande do Sul — Fetag (Sistema Contag) não estavam na organização 
das atividades, mas que seriam representadas nos atos (JARDINE, 2013). 
Em Sananduva (RS), município com outras mobilizações ao longo do 
ano, o protesto do dia 14 de junho foi organizado tanto pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (Sistema Fetraf-Brasil/CUT) como pelo Sindicato 
Rural de Sananduva (Sistema CNA) (ENTREVISTA..., 2013a), mas o 
contato da organização publicado pela FPA foi do presidente do Sindicato 
Rural, Jeferson Camozzato (AGRICULTORES..., 2013c). Esse também foi 
o único local da mobilização nacional em que foi confirmado o envolvi-
mento de entidades tanto do setor patronal como da agricultura familiar.

Na semana seguinte, o deputado Luis Carlos Heinze (PP/RS) discursou 
no plenário da Câmara dos Deputados pelo tempo de liderança do Partido 
Progressista e relatou que teria circulado pelas manifestações no Rio 
Grande do Sul:

Sr. Presidente, Deputado Izalci, colegas Parlamentares, teles-
pectadores de todo o Brasil, no Rio Grande do Sul, na última 
sexta-feira, nós passamos em cinco pontos de mobilização 
que os produtores rurais fizeram.

Começamos lá nas localidades de Nonoai, Faxinalzinho, São 
Valério, Constantina, Ronda Alta, Engenho Velho e Três 
Palmeiras. Pequenos produtores estiveram conosco, lide-
rados pelo Alécio Bringhenti, do Sindicato Rural de Nonoai.

Passamos por Pontão, com Jair Dutra Rodrigues também lide-
rando o movimento ali com os produtores na localidade de 
Pontão. Passamos depois pelo Mato Castelhano, onde o Renato 
Palágio, Adelar Confortin, Alex Picolo e um grupo de lide-
ranças fizeram um movimento junto com o pessoal do Campo 
do Meio e Mato Castelhano.
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Estivemos depois em Getúlio Vargas, lá na Reserva do Mato 
Preto, com o pessoal de Erebango e também de Erechim. 
O Roberto Rotta, o Granella, o Maurício Soligo, a Marinês 
Ronsoni estiveram presentes nesse momento, e alguns dos 
que lideraram esse movimento nessa localidade. Terminamos 
lá em Sananduva e Cacique Doble, na Reserva Passo Grande 
da Forquilha, onde o Jeferson Camozzato, o Denis Golin, o 
Ademar Bennett, o Célio Biavati, Gelson Dal Pizzoli e outros 
tantos lideraram movimentos pacíficos, ordeiros, mostrando 
o descontentamento que têm com relação ao processo demar-
catório das terras indígenas. [...]

O Deputado Alceu Moreira e o meu assessor estiveram também 
lá em Osório e Maquiné, onde, na BR-101, outro grande grupo 
de produtores estavam protestando com relação à questão 
quilombola. Foram seis pontos no Rio Grande do Sul, e em dez 
Estados da Federação 25 pontos. Milhares de pessoas foram às 
ruas, ordeira e pacificamente, para mostrar seu descontenta-
mento com relação à questão da demarcação das terras indí-
genas. (BRASIL, 2013a, grifo nosso)

O presidente da FPA, portanto, relata que 25 locais tiveram mobili-
zações no território nacional, ainda que tenha sido possível confirmar 
apenas 22 deles no levantamento realizado nesta pesquisa.

É importante destacar que, na semana de 14 de junho de 2013, o país 
entrou em um processo amplo de mobilização social, inicialmente contra 
o aumento de tarifas do transporte público em grandes cidades — as 
chamadas “jornadas de junho” (PINHEIRO-MACHADO, 2019). Em 13 
junho de 2013, houve amplas mobilizações de rua em São Paulo e no Rio 
de Janeiro que sofreram forte repressão policial e ganharam repercussão 
internacional (ROMERO, 2013). Essa repressão aos protestos ocorridos 
nas duas primeiras semanas de junho de 2013 gerou comoção social e foi 
mais “uma fagulha em um país já em chamas” (PINHEIRO-MACHADO, 
2019, p. 37). Com os diversos episódios também de agressão policial 
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a jornalistas, os grandes jornais acabaram vendo uma oportunidade e 
começaram a pautar as mobilizações, passando a apresentá-las como uma 
crítica aos governos petistas (Pinheiro-Machado, 2019). Em 2013, o PT 
completava uma década no governo federal e, para parte da juventude, 
começava a representar o establishment, a ordem, o governo de coalizão. 
As manifestações da segunda quinzena de junho nas grandes capitais 
também acabaram atraindo grupos antipetistas de todo espectro político 
(PINHEIRO-MACHADO, 2019). Assim, milhões de pessoas se reuniram 
em atos em diversas cidades do país, tendo como grande marco o dia 20 
de junho, pois, a partir de então, houve uma cisão entre os atores envol-
vidos e o Movimento Passe Livre (MPL) de São Paulo. O MPL deixaria de 
chamar atos, preocupado com a apropriação do movimento por grupos 
com pautas bem distintas.

Segundo Pinheiro-Machado (2019), essa foi uma situação de mobili-
zações sociais massivas em condições de estabilidade econômica e maior 
liberdade política, o que se explica pelo fato de os atores da sociedade 
possuírem recursos econômicos e políticos para protestar. Nesse sentido, 
a autora contextualiza a conjuntura daquele momento da seguinte forma:

A economia brasileira estava crescendo, havia mobilidade social, 
a fome estava sendo eliminada e o desemprego caía. Tudo isso 
era muito promissor, e não é errado falar que o lulismo foi uma 
era de esperança. Mas havia contradições sociais e lacunas demo-
cráticas deixadas pelo caminho. Também havia frustração. O 
cotidiano de uma grande parte da população que dependia de 
transporte e saúde públicos, por exemplo, continuava permeado 
pela precariedade e vulnerabilidade. Os preços das passagens 
de ônibus são uma boa metáfora dos obstáculos de mobilidade 
enfrentados pelas classes mais desfavorecidas. Não foi só por 
20 centavos: foi um grito de melhoria dos bens públicos, que 
são o termômetro de uma sociedade democrática. Tudo isso 
em meio aos preparativos da Copa do Mundo, que coroaria a 
imagem do Brasil como uma economia emergente no sistema 
mundial. (PINHEIRO-MACHADO, 2019, p. 31).
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A autora também insere as mobilizações no início de junho de 2013 
contra o aumento da passagem num contexto de outras mobilizações 
que já haviam acontecido ao longo do ano, a exemplo das ocorridas em 
Porto Alegre (RS), que foram contra o aumento da passagem e as ações 
de preparo para a Copa do Mundo de futebol. Portanto, o ano de 2013 já 
havia começado com maior agitação social no país.

Tatagiba e Galvão (2019) consideram que esse processo de mobili-
zações tem relação com a característica de conciliação de classes dos 
governos petistas, que buscou acomodar interesses muitas vezes antagô-
nicos em seu interior. Isso, no entanto, foi incapaz de reduzir os conflitos 
de maneira consistente. As autoras consideram que movimentos sociais 
próximos ao PT passaram a denunciar a insuficiência das políticas sociais, 
o que se somou à insatisfação de setores da sociedade em razão das polí-
ticas sociais e da intervenção do Estado na economia. Tatagiba e Galvão 
também consideram que “os protestos expressam insatisfações tanto 
daqueles setores que buscavam avançar nas reformas quanto daqueles 
que buscavam restaurar o status quo” (TATAGIBA e GALVÃO, 2019, p. 65).

As autoras constataram que o período entre 2011 e 2013 é de crescimento 
nas mobilizações de rua no Brasil. Segundo elas, 2012 já apresentava um 
contexto ascendente de protestos, registrando um aumento de 140% nessas 
atividades em relação ao ano anterior. Quando atingem o pico, em 2013, 
essas manifestações produzem mudanças no cenário político nacional, 
abrindo oportunidades políticas para que um conjunto heterogêneo de 
atores, à direita e à esquerda do PT, manifestasse suas divergências, colo-
cando o governo de Rousseff na defensiva (Tatagiba; Galvão, 2019). Além 
disso, as autoras consideram que não há descontinuidade entre os protestos 
de 2013 e 2015-2016; as principais mudanças são a proporção dos grupos 
sociais que estão nas ruas e as pautas que defendem.

Como apontou Pinheiro-Machado (2019), as grandes manifestações 
de junho reverberaram fora dos grandes centros e foram apropriadas de 
diferentes formas, com populações expressando indignação por meio de 
diferentes pautas e demandas. A frustração com a persistência de diversos 
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problemas estruturais do país acabou atribuída a um problema de gestão 
do governo federal. Segundo pesquisas de opinião da época, a insatisfação 
da população com o governo de Dilma Rousseff aumentou: se na primeira 
semana de junho de 2013 o governo era considerado ótimo ou bom por 
57% dos entrevistados, esse percentual cairia para 30% na última semana 
do mês (DATAFOLHA, 2016, p. 14). Apesar da recuperação nos meses 
posteriores, a aprovação de Rousseff nunca mais voltou aos níveis ante-
riores, o que abriu espaço para a atuação da oposição, também potenciali-
zando-a. No entanto, aqui consideramos que as jornadas de junho foram 
muito mais um sintoma do desgaste dos dez anos de governos petistas do 
que propriamente a causa da degradação de seu apoio social. De qualquer 
forma, era nítido que estava em curso um processo de mudança na corre-
lação das forças políticas do país, o que trouxe transformações amplas e 
persistentes ao cenário da política nacional. 

DEPOIS DE JUNHO DE 2013

O aumento da insatisfação com o governo Dilma e a mobilização nacional 
contra as terras indígenas parecem ter potencializado o surgimento de 
mais manifestações de rua contra esse tipo de território. Excluída a mobi-
lização nacional, a maior parte das manifestações se deu no segundo 
semestre, com 12 atividades de julho a dezembro de 2013 (Quadro 3).
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QUADRO 3  |  MOBILIZAÇÕES DE RUA CONTRA TERRAS INDÍGENAS ENTRE JULHO E DEZEMBRO DE 2013

DATA LOCAL TIPO INICIATIVA

11 jul. 2013 Sananduva (RS) Carreata, protesto na sede do município e paralisação do poder 
público municipal e demais atividades

Não identificado

12 jul. 2013 Passo Fundo (RS) Protesto na sede regional da Funai Fetraf-Sul (Sistema Fetraf-Brasil/CUT)

16 jul. 2013 Sananduva (RS) Protesto na sede do município Sindicato da Fetraf-Sul (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT)

26 set. 2013 Passo Fundo (RS) Passeata na sede do município até Procuradoria da República em 
Passo Fundo após audiência pública da CAPADR/CD na Universidade 
de Passo Fundo

Não identificado

6 nov. 2013 Brasília (DF) Protesto em frente ao Ministério da Justiça Fetraf-Sul (Sistema Fetraf-Brasil/CUT)

Arvoredo e Chapecó 
(SC)

Bloqueio de rodovia — SC-283

Sananduva (RS) Bloqueio de rodovia — ERS-126 e carreata

Passo Fundo (RS) Protesto em frente à sede regional da Funai

19 nov. 2013 Campo Grande (MS) Protesto em frente à sede regional da Funai Movimento de Agricultores Familiares vítimas 
da Funai (MAFF)

29 nov. 2013 Vicente Dutra (RS) Passeata na sede do município após audiência pública Frente Parlamentar da Agropecuária, apoio do 
Sindicato dos Trab. Rurais (Sistema Contag)

11 dez. 2013 Brasília (DF) Protesto em frente ao Ministério da Justiça — dia de audiência pública 
da CAPADR/CD sobre demarcações na Câmara dos Deputados

Audiência CAPADR/CD

20 dez. 2013 São João do Caru (MA) Protesto após audiência Não identificado

fonte: elaborado pelo autor a partir de: Mendes (2013a), Miotto (2013), Pequenos... (2013); Sananduva... (2013); Brasília... (2013); Agricultores... (2013), 
Agricultores... (2013d, Brasil (2013a), Nissen (2013), Produtores... (2013a), Maciel (2013; 2013a).
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Pelo Quadro 3, é possível confirmar a relevância das organizações 
sindicais para as mobilizações contra as demarcações de terras indí-
genas em 2013, com destaque para a atuação da Fetraf-Sul no segundo 
semestre, quando metade das manifestações ocorridas foram promovidas 
pela entidade ou por seus sindicatos. Como aponta Picolotto (2018), no 
Sul do país, a base social da então chamada Fetraf-Brasil era composta 
principalmente de agricultura familiar colona, ou seja, formada por famí-
lias proprietárias de terras descendentes de imigrantes de origem euro-
peia e já relativamente consolidados, contexto diferente do de outros 
estados, onde a base da entidade é composta, por exemplo, de assen-
tados de reforma agrária e agricultores familiares menos capitalizados. 
Portanto, o conflito se aproxima, no Sul do Brasil, de uma reedição do 
histórico conflito colonial “colonos-índios”.

O primeiro ato público depois de junho de 2013 com participação 
confirmada de sindicalistas da Fetraf-Sul ocorreu em 12 de julho, data do 
protesto na sede regional da Funai, em Passo Fundo (RS). Em torno de 
100 a 150 pessoas, ligadas principalmente a duas áreas de conflitos com 
indígenas da região de Passo Fundo, ocuparam o prédio da sede regional 
da Funai ao longo do dia (MENDES, 2013a). Um dos grupos eram de agri-
cultores de Mato Castelhano (RS), o que demonstra a continuidade, ao 
longo do ano, do engajamento desses agricultores em atividades contra 
a regularização da TI Mato Castelhano, em estudo no município. Outro 
grupo reunia os municípios gaúchos de Ciríaco, Marau e Gentil, onde 
fica o distrito de Campo do Meio, foco da tensão com os indígenas. O 
município de Pontão (RS), apontado como outro local de contenda 
(MIOTTO, 2013), também se fez presente por meio de agropecuaristas. 
A pauta principal dessa mobilização foi a paralisação das demarcações 
— seu foco, portanto, não era a indenização. O que defendiam era o não 
reconhecimento das áreas como TIs, para que pudessem permanecer 
nas terras. Entrevistado pelo portal Notícias Agrícolas, Adelar Confortin, 
manifestante apresentado como produtor rural, afirmou o seguinte: “[a 
mobilização se dá] principalmente para que seja cumprida a promessa da 
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ministra Gleisi Hoffmann, que iria suspender os processos e não suspen-
deram, que iria incluir outros órgãos junto da Funai nos estudos e não fez” 
(ENTREVISTA..., 2013). “Ela prometeu essas medidas e isso não ocorreu, 
é por isso que nós viemos pra cá e tomamos o prédio da Funai”, disse 
em Confortin em outro momento (MENDES, 2013a). Segundo a mobi-
lização, os órgãos que deveriam ser envolvidos no processo de demar-
cação seriam a Embrapa e o Ministério da Agricultura. Após ocuparem 
o prédio da Funai ao longo do dia, os manifestantes deixaram o local no 
final da tarde.

A sede regional da Funai de Campo Grande (MS) também foi alvo de 
protestos. Em 19 de novembro de 2013, manifestantes que fazem parte 
do Movimento de Agricultores Familiares Vítimas da Funai (Maff) reali-
zaram uma manifestação em frente ao prédio da Funai e bloquearam uma 
das principais vias de acesso à capital. Essa, portanto, é mais uma organi-
zação de agropecuaristas criada especificamente para fazer oposição às 
demarcações, enfatizando ainda a condição de “vítimas” da ação da Funai. 
Também participaram da manifestação produtores familiares da Guaíra, 
município do oeste do Paraná. Os manifestantes pediam o cumprimento 
de reintegrações de posse, “a paralisação de todo e qualquer processo de 
demarcação de áreas invadidas e a atuação do governo federal para pôr 
fim à insegurança no campo” (PEQUENOS..., 2013).

Além da mobilização em março e em junho, no segundo semestre o 
município de Sananduva (RS) recebeu novos atos contra a demarcação 
da TI Passo Grande do Rio Forquilha. As mobilizações dos dias 11 e 16 de 
julho de 2013 foram reações de agropecuaristas a uma ação de indígenas 
no dia 8 de julho. Na ocasião, um grupo de indígenas ocupou uma parte 
da TI Passo Grande do Rio Forquilha, que incide sobre uma área com 
título de propriedade. Os Kaingang visavam, com a ação, à aceleração 
da conclusão do processo de reconhecimento da área, através da homo-
logação da TI pela Presidência da República. No dia 15 de julho de 2013, 
ocorreram até mesmo lutas corporais, após agropecuaristas bloquearem 
os acessos à área onde os indígenas estavam. O confronto resultou em 
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quatro pessoas feridas (três agricultores e um indígena), que foram hospi-
talizados (CONFLITO…, 2013). A mobilização de 16 de julho, portanto, 
foi uma resposta a esse acontecimento.

A prefeitura municipal de Sananduva também se envolveu na mobi-
lização, e o prefeito Antonio Roberto Caldato (Beto Caldato — PMDB) 
determinou a paralisação das atividades administrativas no dia 11 de julho 
de 2013. Sobre o caso, a administração municipal publicou a seguinte nota:

sananduva paralisa atividades em solidariedade aos 
agricultores atingidos

12/07/2013, Por Assessoria de Comunicação da Pref. de 
Sananduva

O Poder Público Municipal, através do Decreto nº 5468, de 10 
de julho de 2013, paralisou todas as atividades administrativas 
no Município no dia 11 de julho. Esta medida foi adotada consi-
derando o processo de criação de novas áreas indígenas, motivo 
de inúmeros protestos pelo País. O Município de Sananduva 
também vive um momento de insegurança, uma vez que produ-
tores rurais podem perder suas terras. Em solidariedade aos 
agricultores atingidos, o prefeito municipal Antonio Roberto 
Caldato, juntamente com a Comissão Municipal em Prol dos 
Agricultores e Câmara Municipal de Vereadores, preocupados 
com a situação e atendendo ao clamor público originado pela 
invasão de aproximadamente 50 indígenas em uma proprie-
dade rural localizada na Comunidade de São Caetano, onde 
estes reivindicam a demarcação de áreas em Sananduva e 
Cacique Doble, determinaram algumas ações para sensibilizar 
as autoridades estaduais e federais. Primeiramente a Comissão 
concedeu uma entrevista coletiva para todos os meios de comu-
nicação relatando os fatos e as medidas tomadas. A sociedade 
civil organizada, em quase totalidade, paralisou as atividades 
como forma de protesto pacífico durante todo o dia 11/07. Por 
solicitação do Executivo, o policiamento foi reforçado com a 
vinda do 10º Pelotão de Operações Especiais. Na manhã de 
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quinta-feira foi realizada uma celebração na Comunidade de 
São Caetano. Cerca de 5 mil pessoas, entre funcionários públicos, 
comerciantes, representantes de entidades, autoridades locais e esta-
duais estiveram presentes. O dia de manifestação culminou com 
uma carreata vinda da Comunidade de São Caetano até a Praça 
Central de Sananduva para pronunciamento das autoridades, 
Comissão e o jurídico que está acompanhando o processo de 
reintegração de posse dos agricultores. Antes do final dos 
pronunciamentos foi divulgada a solicitação para que o prefeito, 
jurídico e a Comissão participassem de uma Audiência com o 
juiz Federal em Erechim. (SANANDUVA..., 2013, grifo nosso).

Na nota, a expressão “inúmeros protestos” se refere à mobilização 
nacional contra a demarcação de TIs realizada em 14 de junho, que também 
contou com um protesto em Sananduva. Como a nota evidencia, funcio-
nários públicos e comerciantes locais também teriam participado da 
mobilização. Desse comunicado, ainda se pode constatar o envolvimento 
de diversos setores e representações políticas contra a regularização da 
TI no município.

O confronto do dia 15 de julho mobilizou representantes políticos da 
região contra a regularização da TI. Após reuniões extraordinárias com 
seus integrantes, as associações ligadas ao poder público municipal da 
região (a Associação dos Municípios do Nordeste Rio-Grandense — 
Amunor e a Associação das Câmaras de Vereadores da Região Nordeste 
do Estado do Rio Grande do Sul — Avenor) publicaram um manifesto 
conjunto no dia 16 de julho de 2013 contra o pleito por terra dos Kaingang:

manifesto da amunor e avenor

A Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense 
(AMUNOR), em nome dos 18 prefeitos a que representa, junta-
mente com a AVENOR, a qual representa 166 vereadores, 
vem [sic] a público manifestar sobre os eventos ocorridos 
no Município de Sananduva em face da invasão de grupos de 
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indígenas em propriedades particulares e define posiciona-
mentos: 01 — A AMUNOR e a AVENOR posicionam-se incon-
dicionalmente a favor do Município de Sananduva e de seus 
habitantes, deixando claro que respeita os direitos dos indí-
genas, porém não pode para tanto ver outros direitos sendo 
ceifados; 02 — A AMUNOR e a AVENOR solicitam ao Governo 
Federal cópia dos documentos que comprovam o cancela-
mento de futuras demarcações de áreas indígenas definido 
em discursos e pela imprensa; 03 — A AMUNOR e a AVENOR 
solicitam ao Governo do Estado que garanta a segurança dos 
habitantes do Município de Sananduva e região, designando 
força policial especial imediatamente, garantindo com isso a 
ordem social e evitando novos confrontos; 04 — A AMUNOR e 
a AVENOR sugerem aos municípios que compõem a Associação 
que decretem “Estado de Emergência” em função da falta de 
segurança de seus munícipes e em especial ao Município de 
Sananduva; 05 — A AMUNOR e a AVENOR se solidarizam às 
famílias atingidas e envolvidas no conflito do dia 15 de julho de 
2013 que resultou na hospitalização de algumas pessoas e bens 
públicos e particulares depreciados. (AMUNOR e AVENOR, 
2013).

Entrevistado pelo portal Notícias Agrícolas a respeito das mobiliza-
ções do dia 16 de julho de 2013, Sidimar Lavandoski, apresentado como 
coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de 
Sananduva (Sistema Fetraf-Brasil/CUT), declarou:

Nós temos várias lideranças aqui da região, associação de 
prefeitos, vereadores... A Funai não veio aqui. Nós tivemos 
ontem à noite a presença de representantes do governo do 
estado, vieram aqui para tomar um pouco o pé da situação. 
Nós estivemos conversando ontem de manhã com o gover-
nador do estado e está encaminhando um pedido de urgência 
ao Ministério da Justiça para que tome providências sobre essas 
questões e uma das providências que a gente pede é a retirada 
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dos índios daqui. Nós não queremos eles aqui. Não há nenhuma 
possibilidade de convivência próxima. Então, até por uma questão 
de segurança das famílias indígenas porque tem índios lá que 
não dá para chamar de índio. Pelas ações que a gente viu ontem 
aqui, é uma situação muito complicada. Então, para a segurança 
dos agricultores, principalmente, porque eles estão agredindo. 
[...] Não temos dúvida de que aqui nunca foi área indígena. Nunca 
foi. [...] Não dá para admitir que seja dito que um dia foi área indí-
gena. [...] Nós temos um processo andando na justiça federal, 
uma ação popular organizada pelos agricultores. Nós temos 
uma mobilização muito forte por todos os sindicatos de represen-
tação, tanto da agricultura familiar como dos sindicatos rurais, 
estamos articulando as forças políticas da região do estado 
no sentido de pressionar a justiça para que ela faça o que é 
papel dela. Então, nós estamos nos organizando no sentido de 
pressionar a União, principalmente, o Ministério da Justiça, 
para que eles tomem providências o mais rápido possível para que 
esses índios sejam retirados dali e que fiquem longe, numa outra 
área, enfim, num outro local até que o processo seja concluído 
para que a paz possa voltar aqui ao nosso município. (MENDES, 
2013b, grifo nosso).

Portanto, os contextos locais e regionais são fortemente desfavoráveis 
à reivindicação por terra dos Kaingang. Há, inclusive, uma aliança entre 
as organizações patronais e de agricultura familiar. Ademais, como em 
diversas outras áreas, a demarcação da TI Passo Grande do Rio Forquilha 
também foi judicializada. Tamanho contexto adverso (até mesmo hostil) 
de “nacionais” contra populações originárias, com união de forças e atua-
ções em várias frentes — que travam lutas políticas, judiciais e mesmo 
corporais —, nos traz à mente a imagem de um cerco político contra 
os Kaingang, vistos como uma população indesejada, questão também 
observada por Bruno (2017).

A Fetraf-Sul promoveu mais uma mobilização em diferentes locais 
no dia 6 de novembro de 2013. Houve manifestações de agropecuaristas 
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em Santa Catarina, em dois locais do Rio Grande do Sul e em Brasília. 
Na capital federal, os manifestantes do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina bloquearam as entradas do Palácio da Justiça, sede do Ministério 
da Justiça, e solicitaram uma audiência para tratar das demarcações de 
TIs. O deputado federal Valdir Colatto (PMDB/SC) acompanhou os agri-
cultores (BRASÍLIA..., 2013). Conforme noticiou o Correio Braziliense:

Integrantes da Federação dos Trabalhadores da Agricultura 
Familiar do Sul (Fetraf-Sul) protestam em frente ao Palácio da 
Justiça, na manhã desta quarta-feira (6/11) contra a demarcação 
de terras indígenas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. 
De acordo com a Polícia Militar, estão no local cerca de 80 
manifestantes. Eles bloquearam todos os acessos ao prédio e 
pedem uma reunião com o ministro da Justiça.

O coordenador da Fetraf-Sul, Rui Valença, explica que os agri-
cultores estão perdendo as terras que ocupam no sul do país, 
por conta da demarcação de terras indígenas. Segundo ele, 
o grupo quer que o governo apresente uma alternativa aos 
agricultores. “O estado colocou os agricultores lá [nas terras 
demarcadas] há mais de 100 anos e esse mesmo estado quer 
tirar agora, sem apresentar uma alternativa para os agricul-
tores”, afirma Rui.

Além do ministro da Justiça, o grupo espera se reunir com 
outras autoridades, como o ministro do Desenvolvimento 
Agrário e o secretário da Presidência da República. Para Rui, 
a reivindicação não é contra os indígenas. “Não estamos ques-
tionando o direito dos índios, mas queremos assegurar nossos 
direitos”. (AGRICULTORES..., 2013a).

Como parte dessa mobilização da Fetraf-Sul, em Santa Catarina, 
pela manhã foi realizado o bloqueio da ponte sobre o rio Irani, entre os 
municípios de Arvoredo e Chapecó, com tratores e máquinas agrícolas 
(AGRICULTORES..., 2013). Apesar de isso não ter sido especificado nas 
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notícias, nessa região, nos municípios de Paial e Seara, a TI Toldo Pinhal 
(dos Kaingang) está em processo de reconhecimento. Essa área foi decla-
rada como terra indígena em 2007.27

Já nesse mesmo dia, em Sananduva, ocorreu bloqueio da rodovia 
ERS-126, que liga o município a Lagoa Vermelha (RS). O trânsito foi inter-
rompido às 7 da manhã e era liberado de 30 em 30 minutos. Como parte 
do movimento daquele dia, um protesto em frente à sede da Funai foi 
realizado em Passo Fundo (RS). Depois do bloqueio, segundo uma nota 
da prefeitura de Sananduva:

Às 16 horas em carreata se dirigiram até o cartório de Registro 
de Imóveis, onde [sic] simbolicamente, um agricultor e a coor-
denadora do movimento queimaram uma escritura, como 
indignação e desabafo. Segundo os agricultores se os gover-
nantes não respeitam os documentos já existentes então a escri-
tura também não vale nada. Durante todo o dia autoridades 
e lideranças se pronunciaram. O Prefeito Antonio Roberto 
Caldato, colocou a Administração a disposição e externou 
total apoio aos produtores rurais. Um outro grupo de agricul-
tores realizaram movimento em Passo Fundo em frente a FUNAI 
enquanto que lideranças, representação de Secretários, funcio-
nários e o Vice Prefeito [sic] do Município de Sananduva Loevir 
Benedetti, protestavam em Brasília em frente ao Ministério da 
Justiça. (AGRICULTORES..., 2013d).

Essa seria, portanto, mais uma ocasião em que a prefeitura do muni-
cípio se envolveu em mobilizações e se posicionou contra a demarcação de 
terras indígenas. Também é possível constatar o envolvimento de repre-
sentantes de Sananduva nas mobilizações realizadas em Passo Fundo 
e Brasília, o que demonstra o engajamento da população nessa pauta.

27 Portaria do Ministério da Justiça nº 795 de 19 de abril de 2007 (BRASIL, 2019).
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Dentre as mobilizações registradas no segundo semestre, três se rela-
cionaram a atividades organizadas por parlamentares federais, duas delas 
realizadas no RS. Em 26 de setembro de 2013, uma passeata foi realizada após 
a audiência pública da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural (CAPADR), da Câmara dos Deputados, realizada 
na Universidade de Passo Fundo, em Passo Fundo. A atividade foi uma 
reunião externa da comissão28 e contou com participação dos deputados 
federais Luis Carlos Heinze (PP/RS), Alceu Moreira (PMDB/RS), Valdir 
Colatto (PMDB/SC) e Vilson Covatti (PP/RS). O tema da audiência era 
“Debater a legalidade das demarcações de terras indígenas e quilombolas 
em todo o Brasil”. Não há registro de áudio nem transcrição do evento, mas 
a ata da reunião nos informa sobre o transcorrer das atividades:

O Encontro foi presidido pelo Deputado Federal Alceu Moreira, 
que contou com a presença de cerca de 700 agricultores de 
todas as regiões do Rio Grande do Sul. Discutiu-se no encontro, 
com técnicos especialistas, a forma que vem sendo elaborado o 
laudo antropológico que embasa as ações de desapropriação de 
terras; e também a importância da PEC 215, que vai para votação 
nos próximos dias. O procurador do Estado Rodinei Candeia 
palestrou sobre as demarcações de terras indígenas e quilom-
bolas no Rio Grande do Sul, ensejando que o laudo antropoló-
gico que dá base às demarcações de terras e desapropriações 
apresenta fragilidade, podendo ser desconstruído tecnica-
mente e juridicamente. No encerramento do evento todos os 
participantes fizeram uma marcha até a sede da Procuradoria da 
República em Passo Fundo, onde realizaram uma manifestação 
pacífica e ordeira. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
do Encontro, Deputado Alceu Moreira, agradeceu a presença 
de todos e encerrou os trabalhos às dezessete horas e trinta 
minutos. (BRASIL, 2013).

28 A reunião foi produto do requerimento nº 438/2013 CAPADR, de Alceu Moreira (PMDB/RS), 
Luis Carlos Heinze (PP/RS) e Onyx Lorenzoni (DEM/RS).
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Em 29 de novembro de 2013, em Vicente Dutra (RS), foi realizada 
uma passeata logo após uma audiência pública de deputados da FPA 
(NISSEN, 2013). Houve conflito no município na semana precedente, em 
20 de novembro, relacionado à TI Rio dos Índios, que teve sua portaria 
declaratória emitida em 24 de dezembro de 2004 — portanto, cerca de 
nove anos transcorreram sem a publicação do decreto de homologação. 
A audiência contou com a participação de Vilson Luís Covatti (PP/RS), 
que coordenou a reunião, Alceu Moreira (PMDB/RS) e Luis Carlos Heinze 
(PP/RS).29 Como em outros locais, o poder público estava envolvido: 
participaram João Paulo Pastório (PMDB), prefeito de Vicente Dutra, e 
Josias dos Santos Lima (PTB), presidente da Câmara de Vereadores da 
mesma cidade, que se manifestaram contra a homologação da TI. Zílio 
Roggia (PMDB), prefeito de Caiçara e presidente da Associação dos 
Municípios da Zona da Produção (AMZOP) declarou que os 42 prefeitos 
da associação eram contra a regularização da TI, em uma situação seme-
lhante à do município de Sananduva, onde entidades regionais do poder 
público municipal também se declararam contrárias às terras indígenas.

A audiência pública realizada em 11 de dezembro de 2013, no audi-
tório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados,30 também se mostrou 
como uma oportunidade para a mobilização de rua em Brasília. Após a 
reunião, realizada no início da manhã, manifestantes se concentraram 
em volta do Ministério da Justiça para reivindicar mudanças na política 
de regularização de TIs. Conforme o portal Notícia Agrícolas:

29 Essa audiência ganhou repercussão nacional com as declarações de Alceu Moreira e, prin-
cipalmente, de Luis Carlos Heinze. Heinze declarou que na Secretaria-Geral da Presidência 
da República “estão aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta” 
(PIRES, 2014).

30 Fotos da audiência no perfil do Facebook da Frente Parlamentar da Agropecuária: https://www.
facebook.com/media/set/?set=a.228379553953099 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.228379553953099
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.228379553953099
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Estiveram presentes na manifestação produtores e lideranças 
rurais dos seis estados mais afetados por invasões e processos de 
demarcação conduzidos de forma unilateral pela Funai, em que 
a ampliação de terras indígenas se dá sobre áreas de produção 
agropecuária devidamente tituladas de Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Maranhão.

Entre as reivindicações apresentadas pelos produtores está 
a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 215. A 
matéria transfere para o Congresso a decisão final sobre demar-
cações e de terras indígenas. Os produtores deverão cobrar 
uma solução imediata para o fim dos conflitos no campo provo-
cados pelas invasões. 

Outra questão é a manutenção da Portaria 303, da AGU 
(Advocacia Geral [sic] da União), que estende as 19 condicio-
nantes definidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no caso 
Raposa Serra do Sol à toda administração federal. A condicio-
nante número 17 veda a ampliação de terras indígenas já demar-
cadas e a de número 19 estabelece a participação de estados e 
municípios no processo de definição das áreas destinadas aos 
índios. (PRODUTORES..., 2013a, grifo nosso).

A última mobilização do ano contra terras indígenas identificada 
foi uma audiência pública seguida de protesto em São João do Caru 
(MA), no dia 20 de dezembro de 2013. O protesto era contra a retirada de 
posseiros da TI Awá (povo Guajá),31 território que exemplifica a situação 
de áreas homologadas que não estão em situação de usufruto exclusivo 
da população indígena local. Também estiveram presentes no evento 
vereadores, lideranças sindicais, o deputado federal Weverton Rocha 
(Partido Democrático Trabalhista — PDT/MA) e o deputado estadual 
Carlinhos Amorim (PDT/MA). Havia representantes de outras áreas: TI 

31 Decreto de homologação s/nº, de 19 de abril de 2005. A terra indígena havia sido delimitada em 
1992 (BRASIL, 2019).
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Bacurizinho (município de Grajaú — MA), TI Porquinhos (município de 
Fernando Falcão — MA) e da vizinha Reserva Biológica do Gurupi (muni-
cípio de Centro Novo — MA). O vice-prefeito de Igarapé Grande, Erlânio 
Xavier, afirmou que somente a mobilização permanente poderia impedir 
o processo de expulsão deles do local: “Estamos apoiando a justa reivin-
dicação deles, seja aqui ou em Brasília”, disse (MACIEL, 2013; 2013a).

Como é possível observar a partir da Figura 2, a distribuição das mobi-
lizações contra terras indígenas em 2013 se concentra na região centro-
-sul do país, especialmente nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, 

figura 2  |  Distribuição no território nacional das mobilizações de rua contra terras 
indígenas realizadas ao longo do ano de 2013. fonte: elaborada pelo autor.
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figura 3  |  Mobilizações de rua contra terras indígenas realizadas ao longo de 2013 
nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
fonte: elaborada pelo autor.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na Figura 3, é apresentado um recorte 
que permite visualizar numa escala maior as mobilizações que ocorreram 
nesses estados. Cabe observar que a Famato e a Famasul optaram por 
concentrar a mobilização do dia 14 de junho em apenas um local, esco-
lhendo pontos de grande circulação de veículos, ao contrário das mobi-
lizações distribuídas pelos territórios dos três estados do Sul.

A partir da análise da Figura 3, é possível constatar que as mobiliza-
ções ocorreram na região norte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa 
Catarina e no oeste do Paraná. Os estados de Santa Catarina e do Rio 
Grande do Sul lideraram a quantidade de atividades: no total, 15 foram 
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realizadas no Rio Grande do Sul e sete em Santa Catarina. Somando 
o estado do Paraná, com duas mobilizações no dia 14 de junho, os três 
estados da Região Sul do Brasil contabilizam 24 mobilizações (ou 61% 
do total de mobilizações), fazendo dessas ações de 2013 um fenômeno 
de forte característica sulista.

Para além das questões envolvendo a colonização e a história agrária, 
é possível voltar a atenção à política indigenista conduzida nas últimas 
décadas nessa região. O Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973), em seu 
artigo 23, estabeleceu o reconhecimento da posse das terras indígenas 
“de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, [...] onde habita ou 
exerce atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil” 
(BRASIL, 1973). No entanto, nos primeiros anos em que as terras indí-
genas passaram a ser administrativamente demarcadas, a determinação 
do estatuto não foi observada, e as áreas estabelecidas se limitaram aos 
domínios dos antigos postos indígenas do Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI). Por isso, na primeira década de vigência da lei, as regiões com maior 
proporção de áreas demarcadas estavam nas regiões Sul e Sudeste, princi-
palmente nas áreas em que as frentes de expansão já haviam atuado, onde 
a população indígena era mais reduzida (OLIVEIRA FILHO, 1983). Nessas 
áreas de colonização mais antiga, a posse indígena havia sido atomizada 
e incorporada ao mercado de terras. Em contrapartida, em 1981, poucas 
áreas estavam identificadas nos estados da Amazônia Legal (OLIVEIRA 
FILHO, 1983). Devido à extensão reduzida dessas áreas, Oliveira Filho 
considera também que

as áreas estabelecidas pelo SPI são muito menos uma reserva 
territorial do que uma reserva de mão-de-obra, passando a ser 
uma característica dessas regiões formas temporárias de 
trabalho assalariado (a “changa”, o “trabalho volante”, etc.) 
pelas quais o índio tenta reassegurar sua reprodução econô-
mica, inviável se limitada apenas à condição de produtor agrí-
cola” (OLIVEIRA FILHO, 1983, p. 19, grifos do original).
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Tanto Linhares (1998) como Martins (1985; 1986) também expõem a 
transformação indevida (para não dizer ilegal) de áreas de posse indígena 
em extensas áreas de propriedade privada ainda nas décadas de 1970 e 1980. 
O não reconhecimento de presença indígena pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a consequente categorização de 
extensas áreas como “devolutas”, somados à omissão da Funai em proceder 
com a discriminação das terras indígenas, resultariam em perdas territo-
riais para diversos povos indígenas durante a década de 1980 (LINHARES, 
1998). A constitucionalização do dever do Estado brasileiro de reconhecer 
e demarcar TIs impulsionou reivindicações de devolução de diversos terri-
tórios nas duas décadas seguintes, inclusive de áreas das quais os povos 
indígenas foram retirados, mas permaneceram em locais próximos.

Outra constatação possível a partir da análise da Figura 3 é a coinci-
dência de atos da mobilização nacional e outros atos ao longo de 2013 nos 
municípios de Arvoredo (SC), Mato Castelhano (RS) e Sananduva (RS). 
Este último, inclusive, foi o município com a maior quantidade de mobili-
zações no ano: além do ato público realizado no contexto da mobilização 
nacional, a cidade contou com outras quatro manifestações de rua contra 
a homologação da terra indígena no município, com atos no primeiro e no 
segundo semestre. Considerando a ocorrência de lutas corporais entre 
indígenas e agropecuaristas nessa localidade, percebe-se que o local foi 
um dos importantes pontos de conflito fundiário do país em 2013.

Um aspecto relevante é que 12 das 18 mobilizações de rua (ou 67% delas) 
foram realizadas no segundo semestre de 2013. Diante disso, é presumível 
as ações coletivas de agropecuaristas foram potencializadas após a mobili-
zação nacional de 14 de junho de 2013. Além disso, vimos que as “jornadas 
de junho” também abriram espaço para setores de oposição ao governo 
petista, fomentando ações contra as demarcações e direcionando a insa-
tisfação com os conflitos ao governo de Dilma Rousseff. A realização da 
mobilização nacional em junho também contribuiria para pressionar pela 
pauta das demarcações um mês antes do recesso parlamentar, iniciado 
em meados de julho, pressionando também a presidência da Câmara dos 
Deputados a instalar a comissão especial da PEC nº 215/2000. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos ao longo do capítulo, dezenas de mobilizações de rua contra 
terras indígenas ocorreram em 2013. Essas atividades foram realizadas 
na capital federal, em municípios com terras indígenas homologadas ou 
em processo de reconhecimento e junto a sedes regionais da Funai em 
Passo Fundo (RS) e Campo Grande (MS). Somadas todas as atividades 
identificadas, em 2013 foram realizadas pelo menos 40 manifestações de 
rua contra o reconhecimento de terras indígenas no Brasil.

Constatamos que uma parcela importante das ações abordadas no 
primeiro e no terceiro tópicos foi realizada no estado do Rio Grande do 
Sul, mais precisamente nove das 18 atividades (50%). Dessas mobiliza-
ções no RS, quatro ocorreram em Sananduva, três no município de Passo 
Fundo, uma em Vicente Dutra e uma em Mato Castelhano. Também 
foram registradas três mobilizações em Brasília, quatro no estado de 
Mato Grosso do Sul (nos municípios de Campo Grande, Sete Quedas, 
Tacuru e Sidrolândia), uma em Santa Catarina (bloqueio de rodovia entre 
Arvoredo e Chapecó) e uma no estado do Maranhão (no município de São 
João do Caru). As atividades no RS — estado que inclui seis locais com 
protestos da mobilização nacional — também foram mais persistentes 
ao longo do ano, com duas atividades no primeiro semestre e sete mani-
festações no segundo semestre de 2013. Portanto, o Rio Grande do Sul 
é um estado-chave nesse processo de contestação das terras indígenas.

Os resultados do levantamento também não deixam dúvida de que 
as organizações sindicais foram fundamentais para a realização dessas 
manifestações. Tanto as entidades sindicais patronais como as da agricul-
tura familiar estiveram envolvidas nessas ações. Na mobilização nacional 
realizada em junho de 2013, de iniciativa da FPA, a principal resposta ao 
chamado da frente parlamentar veio de entidades do Sistema CNA, com 
a participação de organizações sindicais em sete locais. Por outro lado, 
na mobilização nacional o envolvimento de entidades sindicais ligadas à 
agricultura familiar só foi confirmado em dois municípios (Cunha Porã 
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— SC e Sananduva — RS). Nesse contexto, o maior engajamento de enti-
dades patronais nessa mobilização dá indícios de vínculos mais consis-
tentes entre os parlamentares da FPA e essas organizações.

As demais mobilizações ocorridas em 2013 também confirmam a rele-
vância das organizações sindicais, pois participaram de 11 das 18 ativi-
dades analisadas no primeiro e segundo tópicos (ou 61%). Mas o quadro 
é distinto daquele identificado na mobilização nacional no que se refere 
aos grupos sociais envolvidos. Das atividades apresentadas no primeiro e 
no terceiro tópicos, sete (cerca de 39%) foram de iniciativa de sindicatos 
da Fetraf-Sul (Sistema Fetraf-Brasil/CUT) ou mesmo empreendidas pela 
direção dessa federação. Já os sindicatos rurais e as federações estaduais 
ligadas ao Sistema CNA empreenderam quatro (ou 22%) dessas 18 ativi-
dades realizadas ao longo do ano, não protagonizando manifestações no 
segundo semestre de 2013. Isso demonstra que uma proporção impor-
tante dessas ações foi organizada por entidades sindicais ligadas à agri-
cultura familiar, chamando atenção para a presença de segmentos para 
além do patronato rural nessas ações contra a regularização de TIs. Na 
Região Sul, a questão, na verdade, se aproxima de uma reedição do histó-
rico conflito “colonos-índios”, em que os “colonos” se referem às famílias 
de imigrantes europeus que se tornaram pequenos proprietários de terra. 

 Os sindicatos e suas federações — principalmente as organizações 
do Sistema Fetraf-Brasil/CUT (na Região Sul) e do Sistema CNA (Sul e 
Centro-Oeste) — demonstraram ser elos importantes (ou mesmo cata-
lisadores) das mobilizações de rua. Isso revela a heterogeneidade dos 
grupos sociais envolvidos e o aproveitamento de estruturas e recursos 
de organizações previamente existentes para a realização dessas ações 
contra a regularização de TIs. Cabe observar, no entanto, que as entidades 
do Sistema Contag se fizeram presentes em algumas atividades por meio 
de representantes (em dois casos identificados), uma presença tímida 
que chama atenção pela relevância da Contag e de suas entidades, prin-
cipalmente a Fetag-RS. Sua participação menos frequente nesses atos 
públicos assinala que a pauta das demarcações pode não ter ganhado 
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tanta relevância na agenda das organizações do Sistema Contag ou que 
as manifestações de rua não foram a principal forma usada por essas enti-
dades para abordar essa questão em 2013.

Também identificamos outras organizações locais de agropecua-
ristas, ao menos quatro delas formadas para fazer oposição às terras indí-
genas: a Associação de Proprietários Rurais do Vale do Rio Pará (MG), a 
Organização Nacional de Garantia ao Direito de Propriedade (Ongdip), 
com sede em Guaíra (PR), a Comissão de Agricultores em Abelardo Luz 
(SC) e o Movimento de Agricultores Familiares Vítimas da Funai (Maff), 
de Mato Grosso do Sul. Isso revela a busca por uma organização política 
própria, que facilite a representação mais direta das demandas para além 
da estrutura sindical rural.

Vimos que nas regiões de ocorrência de conflito fundiário prefeitos e 
vereadores também participaram do litígio, chegando a mobilizar inte-
grantes da esfera de poder municipal para a mobilização. Esses indiví-
duos atuaram acionando diferentes recursos, que incluíram audiências 
públicas, poder de comunicação e controle de narrativa (notas e trans-
missão de informações à imprensa, por exemplo), emissão de decretos, 
mobilização de entidades representativas e liberação de funcionários para 
os atos públicos. Em geral, não foi identificado dissenso significativo nas 
manifestações: para tais representantes políticos, as demarcações não 
deveriam ocorrer. Somados os discursos e todas essas mobilizações, o 
que se revela é que as populações indígenas são indesejadas nesses locais.

Nas manifestações ocorridas ao longo do ano, abordadas no primeiro e 
no terceiro tópicos, vimos que o protesto (manifestação pública em locais 
escolhidos com base em critérios de visibilidade) foi a forma de mobili-
zação identificada em nove locais (metade do total de 18 atividades), o 
que demonstra a predominância desse tipo de ação coletiva no repertório 
dos agropecuaristas. Entretanto, na mobilização nacional de iniciativa 
da FPA e das entidades do Sistema CNA, o bloqueio de rodovias (inter-
mitente ou ininterrupto, por várias horas seguidas) destacou-se como a 
principal forma de manifestação, ocorrendo em 15 locais. Verificou-se 
que as forças policiais não reprimiram essas atividades.
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Constatamos também que parlamentares federais participaram dessas 
manifestações de rua. Das 18 atividades abordadas no primeiro e no segundo 
tópicos, seis delas (33%) tiveram a presença confirmada de parlamen-
tares federais. Três mobilizações de rua também aconteceram associadas 
a atividades organizadas por parlamentares federais. Nessas atividades 
realizadas ao longo de 2013, estiveram presentes os deputados federais 
Weverton Rocha (PDT/MA), Vilson Luís Covatti (PP/RS), Alceu Moreira 
(PMDB/RS) (duas atividades), Luís Carlos Heinze (PP/RS) (duas ativi-
dades) e Valdir Colatto (PMDB/SC) (duas atividades). Já a mobilização 
nacional, de iniciativa da FPA, contou com a participação de parlamen-
tares federais em diversos locais. Entre os participantes, foi identificada 
a presença dos deputados Paulo César Quartiero (DEM/RR), Ronaldo 
Caiado (DEM/GO), Osmar Serraglio (PMDB/PR), Dilceu Sperafico (PP/
PR), Valdir Colatto (PMDB/SC), Jerônimo Goergen (PP/RS), Alceu Moreira 
(PMDB/RS), Luis Carlos Heinze (PP/RS) e Nilson Leitão (PSDB/MT), 
além da senadora Kátia Abreu (PSD/TO), que também presidiu a CNA. 
Cabe ainda aprofundar o conhecimento a respeito das experiências de 
coordenação de mobilizações de rua nacionais por grupos parlamentares.

A mobilização nacional demonstra ainda a relevância da atuação parla-
mentar para a representação política do agronegócio, como já apontado 
por Pompeia (2018). Por outro lado, a ausência de parlamentares fede-
rais na maioria das atividades identificadas sugere que os processos de 
contestação das terras indígenas possuem relativa autonomia em relação 
a esses parlamentares, apesar de também contarem com o incentivo de 
integrantes da FPA. É importante salientar, no entanto, que a mobili-
zação nacional não seria possível sem a rede de relações das federações 
de agricultura e pecuária e de suas entidades sindicais, que responderam 
ao convite da FPA.

Vale ainda retomar o contexto em que se deu a mobilização nacional 
do dia 14 de junho de 2013. Essa iniciativa se soma à aprovação, dois dias 
antes (12 de junho), da convocação do ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Gilberto Carvalho, à CAPADR. Em 8 de maio, 
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a ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, já havia comparecido à audi-
ência pública após sua convocação pelos deputados da CAPADR — e, 
como vimos, a audiência foi acompanhada por um ato público de agro-
pecuaristas em Brasília. O primeiro semestre de 2013, portanto, contou 
com relevante pressão sobre o governo, pela combinação de instrumentos 
legislativos e mobilizações de rua.

Também se deve ter em conta que diversas atividades foram mobi-
lizações regionais, envolvendo agropecuaristas de vários municípios, 
como foi o caso das atividades de Tacuru (MS), Vicente Dutra (RS), Passo 
Fundo (RS), Guaíra (PR), Mato Castelhano (RS), São João do Caru (MA), 
Amarante (MA), Laranjeiras do Sul (PR), Cuiabá (MT) e Nova Alvorada 
do Sul (MS). Isso indica a formação de uma rede de comunicação entre 
os diversos locais com processos de demarcação em curso, em que as 
mobilizações também se conformam como pontos de encontro e convi-
vência entre diferentes grupos contrários ao reconhecimento das TIs.

Neste artigo, foram identificados agropecuaristas com áreas de demar-
cação incidente, sindicalistas de diferentes filiações, especialistas de 
diferentes formações, integrantes do poder público municipal e repre-
sentantes de entidades do agronegócio, de comércio e de serviços. Nesse 
sentido, questionamos: o que une todos esses indivíduos? Em geral, eles 
compartilham e cultivam a crença de que não é adequado destinar terras 
às populações indígenas (consideradas invasoras e improdutivas) em 
detrimento de agropecuaristas, pois entendem que são os agropecua-
ristas que produzem bens e serviços e possuem importância econômica. 
Os parlamentares envolvidos, por sua vez, parecem ter especial aversão 
ao reconhecimento da posse indígena (na verdade, essa aversão se trata 
de um pré-requisito para seu envolvimento), ou podem estar interes-
sados no potencial de expansão de sua base eleitoral a partir da pauta; 
além disso, certamente buscam dar resposta aos eleitores e patrocina-
dores de suas campanhas eleitorais. É possível que a mobilização nacional 
e outras atividades relacionadas também tenham ampliado a rede de 
relações dos parlamentares envolvidos, fortalecendo-os politicamente 
e reforçando as ações da FPA.
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De modo geral, o enfoque nas mobilizações de rua permitiu expor parte 
das relações estabelecidas para fazer oposição à destinação de terras para 
o usufruto de povos originários  em diversos locais com disputas fundiá-
rias. A partir das ações do movimento indígena e do avanço de processos 
administrativos da Funai, parlamentares federais, autoridades estaduais 
e municipais, agropecuaristas e organizações políticas ligadas à agrope-
cuária, em uma ampla rede de colaboração, mobilizaram-se para mudar 
o curso do processo político e das demarcações. Apesar das mobilizações 
do movimento indígena, que também ocorreram no período, a contes-
tação das TIs avançaria na Câmara dos Deputados com a instalação da 
comissão especial da PEC nº 215/2000. A pressão sobre o governo também 
trouxe resultados: nenhuma terra indígena foi homologada em 2014. De 
2015 a 2018, apenas 11 áreas tiveram seu processo de reconhecimento 
concluído e nenhuma homologação ocorreu desde então.
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APÊNDICE  |  MANIFESTAÇÕES DE RUA DE AGROPECUARISTAS CONTRA AS DEMARCAÇÕES DE TERRAS INDÍGENAS REALIZADAS  
AO LONGO DE 2013

DATA LOCAL TIPO INICIATIVA MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA SITUAÇÃO DA TERRA 
INDÍGENA (2013)

PRESENÇA DE 
PARLAMENTARES 
FEDERAIS

1 mar. 
2013

Mato 
Castelhano 
(RS)

Bloqueio de rodovia — BR-285 Associação dos 
Produtores de Mato 
Castelhano

Previsão de realização de 
levantamento fundiário pela 
Funai

Em estudo (Portaria GT  
nº 446 de 8 maio 2009)

Não

1 mar. 
2013

Sananduva 
(RS)

Bloqueio de rodovia — RS-343 Sindicato Fetraf-Sul 
(Sistema Fetraf-Brasil/
CUT)

Não especificado (contra a terra 
indígena do município)

Declarada (Portaria MJ  
nº 498 de 25 jun. 2011)

Não

8 mar. 
2013

Sete Quedas 
(MS)

Tratoraço Sindicato Rural de Sete 
Quedas (Sistema CNA)

Não especificado (contra a terra 
indígena do município)

Uma TI declarada, quatro 
TIs em estudo

Não

5 abr. 
2013

Tacuru (MS) Carreata e audiência pública Sindicato Rural de Tacuru 
(Sistema CNA)

Delimitação da TI 
Iguatemipeguá I

Delimitada (Despacho  
nº 01/2013, de 7 jan. 2013)

Não

8 maio 
2013

Brasília (DF) Protesto na Esplanada dos 
Ministérios no dia da audiência 
pública na CAPADR/CD com a 
ministra Gleisi Hoffmann

Faep/Famasul (Sistema 
CNA) e outros

Mobilização para audiência 
pública com Gleisi Hoffmann

Não se aplica Sim

13 jun. 
2013

Sidrolândia 
(MS)

Protesto/panfletagem às margens 
da BR-060

Sindicato Rural de 
Sidrolândia (Sistema CNA)

Mobilização após o conflito 
na reintegração de posse da 
fazenda Buriti (30 de maio)

Declarada
(Portaria MJ nº 3.079,  
de 27 set. 2010)

Não

14 jun. 
2013

Mobilização 
nacional, com 
atividades 
em 10 
estados 
brasileiros

Predomínio de bloqueios 
intermitentes de rodovias

FPA, CNA e suas 
federações (Famato, 
Famasul, Faep...)

Reivindicar a suspensão dos 
processos de demarcação 
no país, a aprovação da PEC 
nº 215/2000 e a reedição da 
Portaria nº 303/2012 da AGU

Não se aplica Em diversos locais
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DATA LOCAL TIPO INICIATIVA MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA SITUAÇÃO DA TERRA 
INDÍGENA (2013)

PRESENÇA DE 
PARLAMENTARES 
FEDERAIS

11 jul. 
2013

Sananduva 
(RS)

Carreata, protesto na sede do 
município e paralisação do poder 
público municipal e demais atividades

Não identificado Ocupação pelos Kaingang no dia 
8 de julho de 2013 de uma área 
da terra indígena com títulos de 
propriedade incidentes

Declarada (Portaria MJ  
nº 498, de 25 abr. 2011)

Não

12 jul. 
2013

Passo Fundo 
(RS)

Protesto na sede regional da Funai Fetraf-Sul (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT), 
Comissão de Agricultores 
de Mato Castelhano (RS)

Demarcações de terras 
indígenas em municípios da 
região de Passo Fundo (RS)

Não se aplica (diversas 
áreas)

Não

16 jul. 
2013

Sananduva 
(RS)

Protesto na sede do município Sindicato Fetraf-Sul 
(Sistema Fetraf-Brasil/ 
CUT)

Ocorrência de lutas corporais 
entre agropecuaristas e 
indígenas no dia 15 de julho

Declarada (Portaria MJ  
nº 498, de 25 abr. 2011)

Não

26 set. 
2013

Passo Fundo 
(RS)

Passeata na sede do município até 
a Procuradoria da República em 
Passo Fundo após audiência pública 
da CAPADR/CD na Universidade de 
Passo Fundo

Não identificado; teve 
apoio de parlamentares 
da FPA

Não especificado Não se aplica Sim

6 nov. 
2013

Brasília (DF) Protesto em frente ao Ministério da 
Justiça

Fetraf-Sul (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT)

Mobilização Fetraf-Sul (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT) contra 
demarcações na Região Sul

Não se aplica Sim

Arvoredo e 
Chapecó (SC)

Bloqueio de rodovia — SC-283 Possivelmente Toldo Pinhal 
(TI declarada)

Não

Sananduva 
(RS)

Bloqueio de rodovia (ERS-126) e 
carreata

Declarada (Portaria MJ  
nº 498, de 25/04/2011)

Não
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DATA LOCAL TIPO INICIATIVA MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA SITUAÇÃO DA TERRA 
INDÍGENA (2013)

PRESENÇA DE 
PARLAMENTARES 
FEDERAIS

6 nov. 
2013

Passo Fundo 
(RS)

Protesto em frente à sede regional 
da Funai

Fetraf-Sul (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT)

Mobilização Fetraf-Sul (Sistema 
Fetraf-Brasil/CUT) contra 
demarcações na Região Sul

Não se aplica Não

19 nov. 
2013

Campo 
Grande (MS)

Protesto em frente à sede regional 
da Funai

Movimento de 
Agricultores Familiares 
Vítimas da Funai (Maff)

Não especificado Não especificado Não

29 nov. 
2013

Vicente 
Dutra (RS)

Passeata na sede do município após 
audiência pública

Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA)

Audiência FPA Declarada (Portaria MJ nº 
3.895, de 23 dez. 2004)

Sim

11 dez. 
2013

Brasília (DF) Protesto em frente ao Ministério da 
Justiça no dia da audiência pública na 
CAPADR/CD sobre demarcações

Audiência CAPADR Não especificado Não se aplica Sim

20 dez. 
2013

São João do 
Caru (MA)

Protesto após audiência Não identificado Previsão de desintrusão da TI 
Awá Guajá (MA)

Regularizada (Decreto de 
homologação s/nº 19 abr. 
2005)

Sim

fonte: elaborado a partir de: Brasil (2019); Agricultores... (2013b; 2013d; 2013e), Índios... (2013), Matos (2013), Nascimento (2013; 2013a), Produtores... (2013; 2013a), Dias (2013), Mendes (2013a), Miotto (2013), 
Pequenos... (2013), Sananduva... (2013), Brasília... (2013), Agricultores... (2013 realizam), Brasil (2013a), Nissen (2013), Maciel (2013; 2013a). 
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Antropologia e agronegócio a 
partir da CPI da Funai e do Incra1

JULIA MARQUES DALLA COSTA

INTRODUÇÃO  |  A CPI da Antropologia

Entre 2015 e 2017, na Câmara dos Deputados, ocorreu um dos eventos 
mais significativos para discutirmos antropologia e agronegócio no país: 
a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) em suas atribuições de demarcação de terras indígenas 
e territórios quilombolas, respectivamente.2 É verdade que esse debate, 

1 Este trabalho foi feito a partir da minha dissertação de mestrado (DALLA COSTA, 2019, em que 
analisei, por meio de etnografia de documentos, a CPI da Funai e do Incra. Agradeço a Tiago de 
Aragão, Jose Arenas Gómez, Isabelle Picelli, Maria Celina Pereira de Carvalho e Marcelo Rauber 
pela contribuição e pela generosidade na revisão desse texto. 

2 Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) é um instrumento do legislativo previsto na Constituição 
Federal para cumprimento de uma das atribuições constitucionais do Congresso Nacional, que 
é a de investigar e fiscalizar a administração pública. Qualquer parlamentar pode propor uma 
CPI, mas, para aprova-la, é necessário o apoio de um terço dos membros da respectiva casa para 
apurar um fato determinado. As especificidades da CPI se reúnem em sua temporalidade — 
pois possui prazo para conclusão (é temporária) — e em seu caráter investigativo, “próprio das 
autoridades judiciais”. Com essa prerrogativa, a comissão pode realizar audiências públicas, 
convocar qualquer autoridade ou cidadão para prestar esclarecimentos, inclusive autoridades 
do Estado, recepcionar petições da comunidade em geral e apreciar e emitir pareceres sobre 
programas de governo. Além disso, essas comissões podem deslocar-se a qualquer ponto do 
território nacional para a realização de investigações e audiências públicas e estipular prazo 
para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência. Essa atuação legisla-
tiva de controle permite o encaminhamento de seus resultados para a apuração e a responsa-
bilização por meio das autoridades competentes, o Ministério Público e a Polícia Federal). A 
previsão da CPI na Constituição Federal está no artigo 49, item X; no artigo 71, item IV; no §3º 
do artigo 58, na Seção VII — Das comissões do Capítulo I — Do poder legislativo, que estabe-
lecem as linhas gerais para sua criação e seus objetivos.
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da relação entre antropologia e agronegócio, não se originou na CPI da 
Funai e do Incra.3 Ao longo dos anos foram diversos os pontos de tensão,4 
mas houve uma alteração no modo como a questão antropológica é ende-
reçada por atores do agronegócio nesse momento.

A antropologia brasileira se desenvolveu em uma perspectiva de 
nation-building, entendido enquanto desenvolvimento de uma consci-
ência nacional, uma participação e um comprometimento ético com as 
populações estudadas (PEIRANO, 1981). A disciplina prosperou no país 
por meio de uma profunda relação com o contexto histórico, político e 
social, que a associa a um comprometimento com a defesa dos direitos 
dos grupos estudados. Essa associação se dá pelo fato de as pesquisas e 
etnografias não ignorarem os contextos políticos e sociais em que seus 
interlocutores se encontram (RAMOS, 1990). Nesse sentido, o trabalho 
antropológico evidencia os meandros de lógicas e ações, muitas vezes 
de dominação, junto aos grupos estudados, o que, como no caso da CPI 
da Funai e do Incra, coloca o antropólogo numa posição central, frente 
a atores de poder (SILVA, 2015).

Nos processos de demarcação de terras indígenas e quilombolas, a 
antropologia foi a área do conhecimento que se debruçou sobre as histó-
rias, as cosmologias fundantes dos grupos e as formas de apropriação e 
expropriação das terras, recuperando para o mundo letrado um conjunto 
de situações exteriores a ele (LEITE, 2000). Por meio das/os antropólogas/
os, os pontos de vista dessas comunidades foram (e continuam sendo) 

3 Apesar de formalmente terem se constituído como duas comissões distintas, CPI FUNAI E 
INCRA e CPI FUNAI E INCRA 2, podemos considerá-las uma única comissão, uma vez que 
a segunda apenas concluiu os trabalhos realizados no âmbito da primeira, sendo impossível 
dissociá-las em termos de análise.

4 Para citar alguns: CPI da Atuação da Funai 1999, disponível em: https://www2.camara.leg.
br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/
51-legislatura/cpifunai; CPI das ONGs 2001, disponível em: http://www2.senado.leg.br/
bdsf/handle/id/194594; Projeto de Emenda à Constituição — PEC nº 215/2000, disponível 
em: https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/14562. Acessos em: 22 fev. 2022.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpifunai
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpifunai
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/51-legislatura/cpifunai
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/194594
http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/194594
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/14562
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privilegiados, transformando tradições orais em documentos que também 
são acolhidos e apresentados como estatais (laudos de demarcação de 
terras). A demarcação de terras indígenas e quilombolas é realizada pela 
Funai e pelo Incra, respectivamente, e ambos os processos iniciam com 
a elaboração de um relatório técnico — relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação (RCID), para as terras indígenas, e relatório 
técnico de identificação e delimitação (RTID), para territórios quilom-
bolas. A peça central desse relatório é justamente o laudo antropológico.5

Em que pese a participação de diversos profissionais e atores nos 
extensos e complexos processos de demarcação quilombola e indígena, a 
CPI da Funai e do Incra sedimentou uma acusação recorrente: a suspeição 
do trabalho antropológico. Silva ressalta que 

a suspeição, como possibilidade, é algo aplicável a qualquer 
profissional perito; o fato de recair sobre os antropólogos de 
maneira apriorística é fruto do desconhecimento de nossas 
premissas e métodos, mas talvez de algo mais grave: da sua 
desqualificação prévia e mal fundada. (Silva, 2015, p. 158)

Assim, mesmo que em outras oportunidades o grupo representativo do 
agronegócio no Legislativo, popularmente chamado de bancada ruralista 
(sobre o qual falarei mais à frente), tenha apresentado críticas ao trabalho 
antropológico, essas críticas nunca foram o ponto nodal do debate. Em 
1999, por exemplo, ao encerrar a CPI sobre a atuação da Funai, o rela-
tório ressalta arbitrariedades do órgão indigenista no processo de demar-
cação de áreas indígenas. A diferença principal é que o relatório da CPI 

5 O processo de demarcação de terras indígenas é regulamentado pelo Decreto nº 1.775/1996 e 
pela Portaria Ministério da Justiça (MJ) nº 14/1996 estabelece as regras para a elaboração do 
relatório circunstanciado de identificação e delimitação (RCID). A titulação de territórios 
quilombolas, por sua vez, tem seu procedimento regulamentado pelo Decreto nº 4.887/2003, 
e as normas para elaboração do relatório técnico de identificação e delimitação (RTID) estão 
dispostas na Instrução Normativa (IN) Incra nº 57/2009.
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de 1999 critica o processo administrativo como um todo, as atribuições 
administrativas da Funai enquanto órgão responsável pela demarcação 
de terras indígenas e a influência de organizações não governamentais 
na instituição. A CPI da Funai e do Incra, por sua vez, destina essa crítica 
ao trabalho específico do/a antropólogo/a, uma vez que a demarcação “se 
baseia em um mero laudo técnico, unilateral, ideologizado e arbitrário” 
e que esse trabalho é realizado a partir “da atuação abusiva da FUNAI, 
de ONGs e dos departamentos de antropologia das Universidades, todos 
apoiados pelo Ministério Público Federal” (BRASIL, 2015, p. 4).6

Portanto, a CPI da Funai e do Incra demonstrou desde seu princípio 
ser a antropologia um dos focos de sua atuação.7 A CPI estava, desde sua 
concepção, imbuída em investigar esse campo do conhecimento, bem 
como seus profissionais. Na justificativa que embasa o pedido de CPI, 
os deputados ruralistas, que reconhecem as prerrogativas constitucio-
nais para regularização de áreas indígenas e quilombolas (artigos 231 e 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT), argu-
mentam que há um desvirtuamento na condução dos processos adminis-
trativos estabelecidos para esses fins no Incra e na Funai, posto que seriam 
demasiadamente subjetivos e enviesados, pois “a simples opinião de um 
antropólogo se sobrepõe a tudo e a todos” (BRASIL, 2015, p. 3). Para os 
deputados requerentes há um “problema antropológico” a ser combatido 

6 Em outubro de 2010, foi apresentado o relatório final da CPI das ONGs, realizada pelo Senado 
Federal. Nela concentrou-se o debate acerca da atuação dessas instituições e dos montantes 
recebidos para a atuação voltada à saúde em áreas indígenas, bem como da presença delas 
na Amazônia, especialmente devido a ausência do Estado. A CPI das ONGs faz parte de um 
conjunto de ações que parece buscar minar a participação da sociedade civil organizada nas 
políticas públicas voltadas para as minorias sociológicas. Por não abordar a demarcação de 
terras nem fazer referência à antropologia, optou-se por não trazer essa CPI como fonte de 
análise e comparação.

7 O Requerimento de CPI nº 16/2015, de apenas 16 páginas, faz 27 menções à antropologia, ao 
passo que o Requerimento de CPI nº 26/2016, de 116 páginas, dispõe de 85 referências. Nos 
documentos, as menções variam entre “antropologia”, “antropóloga”, “antropológico” e 
“antropólogos”.
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nessas instituições. Como estratégia para deslegitimar a demarcação 
de terras tradicionais, conduzida pelo Incra e pela Funai, os deputados 
passaram a atacar diretamente a antropologia, alegando que não existe 
rigor técnico nem científico na consecução de laudos antropológicos.

Na esteira disso, torna-se evidente por que a CPI da Funai e do Incra 
foi aprovada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados um dia após 
a aprovação do relatório final da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 215/2000.8 Em linhas gerais, a PEC 215 propõe a transferência da 
competência de aprovação das demarcações de terras indígenas e a rati-
ficação das demarcações já homologadas para o Congresso Nacional de 
forma exclusiva. As ações concatenadas no Congresso, sobretudo as da 
bancada ruralista, tinham como objetivo a priorização da pauta fundiária, 
central para esse grupo. Para tanto, a legitimação de tal fato perpassaria 
pela investigação das instituições incumbidas da tarefa (Incra e Funai), 
uma vez que estariam, no discurso dos ruralistas, eivadas de ilegalidades 
na condução dessa atribuição legal, fato que os parlamentares almejavam 
investigar e divulgar na CPI.

Nesse espírito investigativo, a abertura do inquérito parlamentar 
deixou em alerta os servidores públicos dos órgãos a serem investigados, 
como os antropólogos que atuavam no Incra e na Funai, além de profis-
sionais da área para além dessas instituições, que colaboraram direta ou 
indiretamente nos processos de demarcação indígena e quilombola e em 
todo o campo da antropologia. A aprovação e a criação de uma CPI é feita 
a partir da apresentação de um requerimento, em que são apresentadas as 
justificativas para a investigação. O conteúdo do Requerimento de CPI nº 
16/2015, que demandava a investigação do Incra e da Funai, um pequeno 

8 A PEC nº 215, apresentada pela primeira vez em 2000, “acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; 
modifica o §4º e acrescenta o §8º ambos no art. 231, da Constituição Federal”, ou seja, passa 
para competência exclusiva do Congresso Nacional a aprovação da demarcação das terras 
indígenas e a ratificação das demarcações já homologadas. Além disso, indica que os critérios 
e procedimentos de demarcação devem ser regulamentados por lei (atualmente, são regula-
mentados por meio do Decreto nº 1.775/1996).
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texto de 16 páginas, cumpria o requisito mínimo para ser apresentado. 
Nele, os deputados signatários não economizaram adjetivos para expor 
suas considerações sobre a prática antropológica.

Para realização dos seus intentos, os antropólogos não têm 
qualquer limite ético, jurídico ou mesmo de respeito às pessoas 
atingidas ilicitamente por seu agir temerário, fraudulento e 
tirânico (BRASIL, 2015, p. 8).

As principais razões alegadas para a instauração da CPI da Funai e do 
Incra foram as invalidades dos processos demarcatórios, ancorados em 
“laudos antropológicos fraudulentos”. Assim, colocava-se em suspeição 
a atuação de antropólogos no Estado, especialmente do Incra, da Funai 
e do Ministério Público Federal (MPF), mas também de organizações 
da sociedade civil, de universidades e da própria Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA).

A amplitude da CPI da Funai e do Incra deve ser observada em um 
contexto político mais amplo. Os debates e argumentos repisados ao longo 
da comissão estão inseridos em uma discussão política que se intensificou 
com o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff em 20169 
e culminou na eleição, em 2018, de Jair Bolsonaro ao cargo presidencial. 
As argumentações acerca da prática antropológica e da contribuição das 
ciências sociais e humanas em geral para o desenvolvimento nacional 
apresentadas na CPI alcançaram novos patamares com o governo eleito 
para o período de 2019 a 2022.

Observamos principalmente que o reconhecimento da coexistência 
de diferentes povos em uma mesma nação, confirmado sobretudo pelos 
artigos 215, 216, 231 e 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, nessa 
nova conjuntura, experimentaria severos ataques. A Constituição Federal 

9 Para mais informações sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ver 
Teixeira, Cruvinel e Fernandes (2020).
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representou uma ruptura com o sistema constitucional brasileiro prede-
cessor, “uma vez que reconhece o Estado brasileiro como pluriétnico, e 
não mais pautado em pretendidas homogeneidades” (PEREIRA, 2002, 
p. 1), orientando a atuação dos atores sociais, especialmente agentes 
públicos e políticos.

As conquistas alcançadas pelos movimentos sociais indígenas e quilom-
bolas, no que concerne ao reconhecimento de seus direitos territoriais, 
especialmente nos anos seguintes à redemocratização do país, têm enfren-
tado graves retrocessos entre os quais se insere a CPI abordada por este 
texto. A perspectiva que se desenhava — e temos visto implementada 
— era de uma mudança abrupta dos princípios inspiradores e legais 
do Estado de Direito que a Constituição de 1988 inaugurou. Dentre os 
diversos eventos em curso naquele momento da história nacional, a CPI 
é relevante por evidenciar a atuação de um grupo importante no cenário 
político e econômico, a chamada bancada ruralista, e sua agenda de manu-
tenção de controle sobre a estrutura fundiária brasileira.

BREVE HISTÓRICO DA BANCADA RURALISTA

Considerando as implicações e os desdobramentos da CPI da Funai e 
do Incra, entendo que são de “relevância democrática”, nos termos de 
Nader (1972), a análise e a disseminação do debate sobre seus efeitos. 
Para isso, é preciso situá-la enquanto um estudo de um grupo da elite: 
os políticos democraticamente eleitos para o Legislativo nacional e os 
deputados federais que compõem a Câmara. A posição de congressista 
pode ser considerada, por si só, uma posição de elite, considerando aqui 
elite um grupo de poder que ocupa posições influentes e importantes na 
vida social; suas decisões moldam o que acontece na sociedade em geral, 
cujos interesses são hegemônicos (SHORE e NUGENT, 2004).

Outra característica inerente da elite política brasileira é ser um nicho 
familiar (Oliveira et al., 2018). A racionalização, a burocratização e a moder-
nização do campo político não foram capazes de suprimir a presença de 
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famílias dominando a política em diversas esferas de poder, tampouco 
nos aparelhos da administração estatal ou na presença e no direciona-
mento de ações e rumos de partidos políticos nos estados. Oliveira et 
al. (2018) chamam atenção para o processo de metamorfose que grupos 
dominantes, configurados em famílias e nas redes de parentesco, reali-
zaram ao longo do tempo. Afinal, foram capazes de se manter no poder 
em meio aos processos de mudança da sociedade brasileira e ao aprimo-
ramento de suas inúmeras instituições. Na CPI da Funai e do Incra não 
foi diferente — certos parlamentares fazem parte de famílias tradicio-
nais da política.10

A CPI da Funai e do Incra foi um espaço privilegiado da bancada rura-
lista, nome popular do grupo de parlamentares que estão vinculados à 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), uma associação de parlamen-
tares de vários partidos das duas casas, o Senado Federal e a Câmara dos 
Deputados (é uma frente mista). A FPA atualmente conta com 280 parla-
mentares signatários (241 deputados federais e 39 senadores da repú-
blica), o que, em termos relativos, representa quase metade da Câmara 

10 Um exemplo é a sub-relatora da comissão para o Incra, Tereza Cristina (então no Partido 
Socialista Brasileiro — PSB de Mato Grosso — MS), que é bisneta de Pedro Celestino Corrêa 
da Costa e neta de Fernando Corrêa da Costa, ambos ex-governadores de Mato Grosso (antes 
de se a unidade se desmembrar em dois estados) pela União Democrática Nacional (UDN). O 
2º Vice-Presidente da Mesa Diretora da comissão, o deputado Mandetta (Democratas — DEM/
MS), é sobrinho do ex-deputado Nelson Trad (Movimento Democrático Brasileiro — MDB/
MS) e primo do ex-prefeito de Campo Grande Nelsinho Trad (MDB/MS), que se candidatou, 
sem sucesso, ao governo do estado em 2014. Ele também é primo de Fabio Trad, deputado 
federal pelo Partido Social Democrático — PSD/MS, e de Marquinhos Trad, ex-deputado esta-
dual pelo MDB/MS e atualmente prefeito municipal de Campo Grande pelo PSD/MS. Dentre 
os parlamentares da oposição da CPI, destacamos o deputado federal Nilto Tatto (Partido dos 
Trabalhadores — PT/São Paulo — SP), cujos quatro irmãos ocuparam cargos enquanto depu-
tados federal e estadual e vereador. A então deputada federal Janete Capiberibe (PSB/Amapá 
— AP), esposa de João Capiberibe (PSB/AP), que já foi prefeito municipal de Macapá, senador 
e governador do estado. Nas eleições de 2018, o filho do casal, Camilo Capiberibe (PSB/AP), 
foi eleito deputado federal.
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dos Deputados (47%) e do Senado (48%).11 Assim, a elite política domi-
nante na CPI foi a elite agrária.

A elite agrária é um dos mais tradicionais grupos da elite brasileira. 
É antiga, tradicional e não só faz parte como molda a política nacional. 
Esse grupo tem suas origens na colonização e influenciou a organização 
fundiária do país. Não é possível tratar de política agrária ou fundiária 
sem uma perspectiva histórica da formação da propriedade rural no 
país. A constituição da malha agrária, baseada na grilagem e na poste-
rior privatização das terras, teve seu auge na chamada Lei de Terras de 
1850 (Lei n° 601/1850), emitida duas semanas depois da Lei n° 581/1850, 
que encerrou o comércio de negros escravizados. O processo de coloni-
zação brasileiro engendrou, desde o início, a concentração de terras nas 
mãos das elites econômicas nacionais. A Lei de Terras de 1850 facilitou o 
acesso à terra aos que tinham capital para sua aquisição, deixando grande 
parte dos trabalhadores rurais, inclusive os povos indígenas e tradicio-
nais, à margem do sistema. A concentração fundiária é consequência do 
processo histórico e econômico brasileiro, baseado no trabalho escravi-
zado (ALCÂNTARA FILHO e FONTES, 2009; LEITE, 2018).

No início do século XX, foram tímidas as tentativas de desconcen-
tração de terras, amparadas em movimentos populares que começaram a 
se organizar em virtude da luta pela terra. Essas tentativas foram abafadas 
pelo golpe de Estado de 1964, embora a ditadura militar instaurada não 
tenha significado o fim dos movimentos sociais — muitos surgiram e se 
fortaleceram nesse período. A lenta, mas progressiva, transição da dita-
dura militar existente para a democracia mobilizou a sociedade civil  
 

11 De acordo com seu estatuto (artigo 1º), a FPA é uma entidade associativa que “defende inte-
resses comuns, constituída por representantes de todas as correntes de opinião política do 
Congresso Nacional, e tem como objetivo estimular a ampliação de políticas públicas para o 
desenvolvimento do agronegócio nacional”. Disponível em: https://fpagropecuaria.org.br/
estatuto/. Acesso em: 22 fev. 2022.

https://fpagropecuaria.org.br/estatuto/
https://fpagropecuaria.org.br/estatuto/
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em defesa de pautas sociais e trabalhistas, promovendo um aumento de 
parlamentares progressistas no Congresso Nacional (KINZO 2001). A 
luta das comunidades indígenas e tradicionais, como as quilombolas, 
integrou o processo de democratização do Brasil.

A partir do início dos anos 1980, o Brasil conheceu um amplo processo 
de redemocratização que possibilitou a inclusão de questões até então 
pouco visíveis na agenda do Estado, gerando políticas públicas inovadoras. 
As demandas por redistribuição de terras e reconhecimento de grupos 
étnicos formadores da sociedade brasileira ganharam maior evidência 
a partir daquela década. A Constituição de 1988 operou, assim, a confir-
mação da existência de um Estado pluriétnico no Brasil, reconhecendo 
e garantindo as diferenças étnicas (SILVA, 1994).

Não obstante esse movimento de redemocratização e reconhe-
cimento de direitos, a elite agrária e rural demonstrava preocupa-
ções com as iniciativas em curso, como a fundação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a criação do Ministério da 
Reforma e do Desenvolvimento Agrário, bem como do Plano Nacional 
de Reforma Agrária (POMPEIA, 2018). Mas, como aponta Pompeia, o 
setor agrário estava fragmentado, com diversos atores passando por 
crises de representação, voltados a diferentes prioridades e lutando 
com a crise fiscal do país.

Nesse cenário, a organização política da bancada ruralista se inicia no 
período da Assembleia Nacional Constituinte (1987), quando parlamen-
tares de diferentes grupos do setor agropecuário iniciaram uma confor-
mação em defesa dos interesses desse campo. Inicialmente esse grupo se 
denominava Frente Ampla da Agropecuária Brasileira (Faab), cuja compo-
sição apresentava uma diversidade de organizações e interesses, como a 
União Democrática Ruralista (UDR), a Sociedade Rural Brasileira (SRB) e 
a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Essas entidades, que 
tinham protagonizado disputas entre si em períodos anteriores, compu-
seram a Faab para fazer oposição à crescente demanda de redistribuição 
de terras no país por meio da reforma agrária (Ibid.).
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Para esses grupos, representados pela Faab na Assembleia Constituinte, 
a questão fundiária era muito mais relevante do que a agrícola.12 Para isso, 
a principal pauta da frente deveria ser evitar a amplitude da redistribuição 
de terras, objetivo da reforma agrária defendido por entidades como a 
Associação Brasileira de Reforma Agrária (Abra) e a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT), entre outras organizações. De acordo com Pompeia, 
a atuação da Faab na assembleia obteve um “resultado inovador” por 
ter aproximado associações com representatividade na agricultura e 
agropecuária, como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA), as já citadas OCB, SRB e UDR e setores industriais e de serviços. 
Após a promulgação da Constituição de 1988, a bancada ruralista conti-
nuou a existir informalmente entre 1990 e 1994. A Frente Parlamentar 
da Agricultura foi reorganizada em 1995; em 2002, tornou-se Frente 
Parlamentar de Apoio à Agropecuária, que, em 2008, foi renomeada como 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Com relação à organização 
da FPA em 2015, ano da CPI da Funai e do Incra, os principais atores polí-
ticos da bancada ruralista estavam à frente da comissão, dada a centra-
lidade do tema para o grupo. Toda a Mesa Diretora da CPI (sete cargos) 
foi ocupada por membros da bancada ruralista.

Assim como na época da Assembleia Nacional Constituinte, esses fatos 
nos apontam à pauta da bancada ruralista. Embora inclua outras políti-
cas,13 o grupo continua centrado na questão fundiária. Por mais que na 
Constituinte a articulação da Frente Parlamentar da Agropecuária tenha 
conseguido frear o estabelecimento de uma democratização agrária ampla 
e profunda, nos anos subsequentes as políticas públicas de acesso à terra, 

12 Para aprofundar mais essa abordagem, ver Pompeia (2018), que inclusive traz uma perspectiva 
comparativa com um processo análogo nos EUA.

13 Entre essas outras políticas, identificamos alterações desejáveis no Código Florestal, como 
o Projeto de Lei (PL) nº 2.362/2019, que propõe a extinção da obrigação que as propriedades 
rurais têm de manterem uma área de mata nativa, a chamada reserva legal. Adicione-se a isso 
o crescente número de agrotóxicos aprovados para uso no país — em 2020, foram 493 novos 
tipos, 4% a mais que em 2019 (SALATI, 2022).
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notadamente a de reforma agrária, a indígena e a quilombola, se esta-
beleceram com procedimentos, corpo técnico e resultados concretos. 
Mesmo considerando que as demandas são muito superiores à capa-
cidade de execução de Incra e Funai, essas políticas públicas não estão 
alinhadas com os interesses dos grupos conformadores do agronegócio.

Um dos fatores que proporcionaram o crescimento e a ampla arti-
culação dessa bancada e dos partidos mais alinhados com a direita no 
Congresso Nacional foram as sucessivas derrotas nas eleições presi-
denciais entre 2003 e 2014 — quatro vitórias do PT, que mantiveram 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016) na 
Presidência. Durante o período do PT no governo, pautas de participação 
social foram amplamente difundidas, mesmo que nesses anos algumas 
questões caras aos movimentos sociais mais alinhados com a esquerda 
não tenham, da perspectiva de vários atores, sido traduzidas em políticas 
públicas e práticas de Estado efetivas. 

Nesse horizonte, viram-se vários impasses entre a sociedade civil 
organizada e o governo, especialmente relativos a questões ambientais, 
trabalhistas e de redistribuição de terras (reforma agrária e demarcação 
de terras indígenas e quilombolas). Enquanto as entidades do agrone-
gócio fortaleceram ações no Legislativo nacional, diante da crescente 
demanda por terras agricultáveis, questionaram as demarcações de terri-
tórios quilombolas e terras indígenas e a desapropriação de terras para 
a criação de assentamentos da reforma agrária, selando a parceria entre 
setores da indústria, do agronegócio e do parlamento (POMPEIA, 2018).

De acordo com pesquisa realizada por Pompeia, a mobilização para a 
mudança do Código Florestal foi um fator determinante para a aproxi-
mação desses atores. A partir dos debates em torno dessa agenda, as rela-
ções entre as diversas empresas do segmento do agronegócio passaram 
a ser mais sistemáticas e institucionalizadas com a frente parlamentar. 
A alteração do Código Florestal, realizada em 2012, enfraqueceu previ-
sões legais de proteção ambiental, sobrepondo-se aos protestos de orga-
nizações da sociedade civil, como os realizados por trabalhadores rurais 
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e povos e comunidades tradicionais, e de cientistas, como os liderados 
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela 
Academia Brasileira de Ciências (ABC). 

Portanto, a Frente Parlamentar da Agropecuária passou a ocupar uma 
posição central na articulação política do agronegócio. Dessa forma, não 
é de se estranhar que na CPI da Funai e do Incra a bancada ruralista tenha 
conseguido a maioria dos assentos e a totalidade da direção da comissão. 
Em outras palavras, fez isso atendendo o princípio de que a representação 
dos partidos políticos e blocos parlamentares na Casa Legislativa deve 
ser reproduzida proporcionalmente, tanto quanto possível, na compo-
sição da Mesa Diretora e das comissões; isso demonstra a influência e 
o poder do grupo dentro dos partidos ou mesmo a importância dessa 
pauta para determinados partidos.14 As duas comissões (CPI da Funai 
e do Incra 1 e 2) somavam 66 parlamentares integrantes, 48 na primeira 
e 49 na segunda. Desses, 31 participaram das duas comissões e 42 eram 
vinculados à FPA.15 

O TRABALHO ANTROPOLÓGICO COMO ELO FRÁGIL DA CADEIA  

DO PROCESSO DEMARCATÓRIO

Como dito, toda a presidência da CPI da Funai e do Incra foi ocupada por 
membros da bancada ruralista: o presidente era Alceu Moreira (MDB/
RS); Luis Carlos Heinze (PP/RS) era 1º vice-presidente; Luiz Henrique 
Mandetta (DEM/MS), o 2º vice-presidente; Nelson Marquezelli (PTB/SP), 

14 Previsões constantes na Constituição Federal, artigo 58, §1º; Regimento Interno do Congresso 
Nacional, art. 10; Regimento Interno da Câmara dos Deputados, artigos 8º, 21, §1º, 25, §1º e 29, 
§2º; Regimento Interno do Senado Federal, art. 59.

15 As páginas das duas comissões podem ser acessadas pelo site da Câmara dos Deputados: 
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/
parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra; https://www2.camara.leg.
br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inqueri-
to/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra-2. Acessos em: 8 mar. 2022.

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra-2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra-2
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-funai-e-incra-2
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o 3º vice-presidente; Nilson Leitão (PSDB/MT), o relator; Tereza Cristina 
(então no PSB/MS, hoje DEM/MS), a sub-relatora; e Valdir Colatto (MDB/
SC), o sub-relator. Os efeitos de tamanha representatividade da FPA 
puderam ser vistos rapidamente no funcionamento da CPI. Dividiam-se 
assim as prerrogativas dos membros da CPI: a decisão sobre as pautas das 
reuniões da comissão era do presidente; a elaboração do relatório era de 
inteira responsabilidade do relator (inclusive seu critério guiava a incor-
poração das sugestões de demais parlamentares); definições sobre as 
viagens para diligências (local, data, equipe participante) cabiam à direção 
da comissão; o convite para atores externos atuarem como consultores e 
colaboradores da CPI podia ser concedido pela presidência. Tais atribui-
ções, próprias da presidência da CPI, previstas no Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, demonstram a importância da garantia dessas 
posições centrais pela bancada ruralista. Resultado: pautas de discussão 
de parlamentares que não integravam a FPA, apresentadas ao longo da 
CPI, nem sequer foram consideradas. 

O funcionamento de uma CPI, considerando seu objetivo investiga-
tivo, necessita de coleta e apuração de informações acerca do “fato deter-
minado” aprovado como objeto dos trabalhos. Assim, suas atividades 
consistem em reuniões, que podem ser internas, deliberativas, audiên-
cias públicas para tomada de depoimentos ou diligências externas (fora 
do Distrito Federal). Os deputados federais integrantes apresentaram 
requerimentos de modo a participar e tentar influenciar as discussões.16 
Logo nas primeiras sessões da CPI foi estabelecida entre os deputados 
uma espécie de acordo tácito pela aprovação de todos os requerimentos 
apresentados; a intenção, como foi explicitado por alguns parlamentares, 
era garantir ampla participação, além de contrapontos às perspectivas do 
debate. É por isso que a aprovação de requerimentos de diversas naturezas 
passou a ser praticamente protocolar, sendo bastante comum aprová-las 

16 Ao total, foram apresentados 394 requerimentos na CPI da Funai e do Incra, sendo 296 na 
primeira CPI (2015-2016) e 98 na segunda (2016-2017).
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em blocos para tornar o processo célere. A partir desse recurso, o que se 
notou foi que a disputa não se deu pela aprovação dos requerimentos, 
mas pela seleção dos que seriam atendidos.

É importante destacar que os 14 parlamentares que se opunham à 
criação da CPI e aos trabalhos realizados por sua presidência eram basi-
camente parlamentares que se identificam como de esquerda e centro-
-esquerda.17 Durante o funcionamento da CPI da Funai e do Incra, esses 
parlamentares ligados a partidos e pautas diferentes conformaram uma 
oposição.18 Ao contrário da bancada ruralista, para a qual é possível deli-
mitar uma pauta e uma frente parlamentar que os une, os/as deputados/
as da oposição conformaram uma articulação temporária em relação ao 
conflito dado na CPI, como um bloco de “resistência” ao ataque.

Como apresentado, por meio das dinâmicas da CPI foi possível iden-
tificar os lados em disputa: a bancada ruralista, que apoiava a comissão, 
e a bancada de oposição. Como é típico na atividade legislativa, a polí-
tica é realizada por meio de debates, composições e acordos. Mesmo 
em um ambiente com clara disputa, como a CPI da Funai e do Incra, foi 
possível perceber alguns momentos em que as bancadas de oposição e 
ruralista buscaram algum tipo de entendimento quanto a determinados 
temas. De toda forma, não houve mudanças na forma de trabalho da 
presidência da comissão. 

A escolha das atividades que seriam realizadas a partir dos requeri-
mentos aprovados — ligadas à priorização de depoentes e à data de seus 
— foi arbitrária e unilateral, transferindo o atrito entre os deputados da 
aprovação dos requerimentos para a definição das pautas das reuniões, 

17 Deputados Federais integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT); Partido Socialismo e 
Liberdade (PSOL); Partido Socialista Brasileiro (PSB); Partido Comunista do Brasil (PCdoB); 
Partido Popular Socialista (PPS), hoje Cidadania.

18 Como destacado anteriormente no texto, considerando as duas comissões (66 parlamentares), 
42 eram integrantes da FPA e 14 da oposição à CPI. Assim, 10 deputados não estavam subscritos 
à bancada ruralista, mas, contudo, não havia qualquer tipo de alinhamento com a oposição.
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uma vez que não eram respeitadas as posições em conflito na comissão. 
A definição da agenda da CPI era feita pelo presidente; com isso, a estra-
tégia de aprovação facilitada dos requerimentos diminuiu a pressão sobre 
as discussões quanto à pertinência de cada um desses requerimentos, 
sobretudo garantindo a liberdade de o presidente e os colegas da mesa 
diretiva definirem a pauta. A presidência da CPI tinha espaço para esta-
belecer seu cronograma e seu ritmo de trabalho, contando com o apoio 
dos deputados federais da bancada ruralista, que faziam coro para alguma 
demanda do bloco. Essa organização do trabalho é de suma importância 
para entender o desenrolar da CPI da Funai e do Incra.

A maioria das reuniões com grande participação dos parlamentares 
teve a presença de convidados e convocados. A definição quanto ao convite 
ou a convocação era estabelecida nos requerimentos apresentados e 
aprovados na CPI, a critério do parlamentar que os elaborou. A diferença 
primordial é que o convite (ou solicitação) pode ser recusado sem qual-
quer sanção, ao passo que na convocação (ou intimação) é obrigatória a 
presença, com a possibilidade de punição em caso de descumprimento. 

Nas primeiras sessões da CPI, quando se estabeleciam os procedi-
mentos de seu funcionamento, travou-se um intenso debate quanto à 
pertinência do instituto da convocação e ao momento em que deveria 
ser acionado. Diversos deputados, especialmente os contrários aos obje-
tivos da CPI, advogavam o uso de convites em todos os requerimentos. 
Para eles, a convocação seria acionada apenas quando houvesse recusa 
de participação pelo convidado. Contudo, principalmente a mesa orga-
nizadora dos trabalhos da CPI reforçou diversas vezes a importância da 
convocação para alcançar os objetivos de investigação propostos. 

Apesar do esforço para viabilizar um acordo entre as partes, no sentido 
de transformar as convocações em convites, o procedimento não pros-
perou junto aos deputados do agronegócio. Tudo indica que o interesse 
dos deputados ruralistas no mecanismo de convocação, especialmente na 
presidência e na relatoria, era garantir a presença dos atores que julgassem 
imprescindíveis, mas sobretudo dos atores que eles avaliavam serem 
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refratários à CPI, para os quais o efeito de constrangimento desse meca-
nismo já indicaria a relação de forças em que estariam posicionados na CPI.

Como se observou, a polarização vista na CPI refletiu os interesses em 
disputa em torno da questão territorial. Os temas caros à bancada rura-
lista, como já anunciados nos requerimentos de criação da CPI, faziam 
referência direta às demarcações de terras indígenas e quilombolas, bem 
como à responsabilidade dos antropólogos por “falsas” demarcações.

A reforma agrária e a regularização de terras indígenas e quilombolas 
e têm um fator importante para a bancada ruralista: são políticas públicas 
de redistribuição de terras na contramão dos interesses dessa articu-
lação. Mas não somente. A regularização fundiária para povos e comu-
nidades tradicionais consiste em uma política pública que conjuga as 
dimensões de reconhecimento e redistribuição social. As demandas por 
reconhecimento são aquelas que clamam pela aceitação oficial das dife-
renças e especificidades dos grupos. Já as demandas por redistribuição 
se referem a melhores condições materiais de reprodução. A destinação 
de terras de povos e comunidades tradicionais dá conta dessa demanda 
ambivalente pelo reconhecimento de sua história específica dentro da 
história brasileira. Ao mesmo tempo, culmina com a entrega do território 
tradicionalmente ocupado, garantindo acesso formal à terra e assegu-
rando sua permanência em áreas suficientes para sua reprodução física 
e cultural, condição básica para o desenvolvimento e a inclusão social 
(FRASER, 1995).

Dessa maneira, ao retomar os requerimentos apresentados na CPI, é 
possível ver quais eram as temáticas que concentravam os interesses polí-
ticos dos parlamentares e quais atores se considerava necessário coagir 
para que comparecessem. Observamos que as convocações foram desti-
nadas a autores de relatórios antropológicos de processos de regulari-
zação fundiária indígena e quilombola, lideranças de movimentos sociais, 
membros de organizações não governamentais vinculadas a defesas de 
direitos indígenas e quilombolas. Esses eram os atores, de acordo com os 
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parlamentares da bancada ruralista na CPI, que era necessário convocar, 
de modo a garantir que comparecessem e dessem seus depoimentos.19

Como destaquei anteriormente, cabe ao presidente da CPI definir as 
pautas e organizar as reuniões. A partir da definição dos participantes 
dessas audiências, o tom da reunião ficava evidente. A maioria dos depoi-
mentos tomados se originou de requerimentos de deputados da bancada 
ruralista; nessa situação de controle, era observável a, digamos, facili-
dade com que a presidência conduzia as reuniões. Convites e convoca-
ções desencadeavam diferentes interações entre os membros da CPI.20

Dos 26 depoimentos realizados durante as 20 audiências, apenas 
três foram dados por mulheres — todas se fizeram presentes a partir de 
requerimentos de parlamentares da bancada ruralista. Nas sessões de 
depoimentos feitos por, houve tratamento diferenciado, especialmente 
às antropólogas Flávia de Mello e Daisy Barcellos. Como já destacamos, 
a convocação foi um instrumento utilizado por deputados ruralistas 
para, segundo eles, garantir a presença e o debate nas audiências. As duas 

19 Quando um convidado ou convocado participa da sessão, a reunião da CPI é denominada audi-
ência pública, pois consiste em um espaço para debate. As audiências públicas da CPI da Funai 
e do Incra iniciavam-se com uma apresentação oral de vinte minutos da pessoa convidada 
ou convocada, seguida por até trinta minutos de questionamentos realizados pelo relator da 
comissão e respostas. Após essa etapa, o deputado que fez o requerimento para a presença do 
convidado ou convocado tem cinco minutos de arguição; os demais, que se inscreveram durante 
a exposição oral do convidado ou convocado, eram chamados individualmente para indagar o 
expositor ou fazer alguma consideração, em questões que podiam se estender por três minutos, 
no máximo. Ao final, o convidado ou convocado poderia realizar suas últimas considerações 
por até dez minutos. O presidente da comissão, pelo seu papel de comando, pode falar a qual-
quer momento, utilizando o tempo que desejar. É importante notar que essas são as normas 
estabelecidas para a condução da comissão. Contudo, em alguns casos esses tempos não foram 
respeitados, a depender do interlocutor e do tema abordado.

20 Dos 26 depoimentos prestados, um foi espontâneo (sem requerimento preliminar), sete foram 
convocações ou intimações e 18 foram convites ou solicitações. Desses 25 depoimentos reali-
zados a partir de requerimentos, 22 se originaram de membros da bancada ruralista e três de 
parlamentares da oposição. O que percebemos a partir disso é que o debate foi montado a partir 
do ponto de vista de um grupo político, não do respeito ao contraditório, como havia sido afir-
mado pelo presidente da CPI na primeira reunião.
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antropólogas foram convocadas, ou seja, eram vistas como avessas ou 
refratárias às ideias de seus convocadores.

Em outro momento, debrucei-me sobre as reuniões da CPI em que 
antropólogos estiveram presentes no papel de convidados e convocadas 
(DALLA COSTA, 2019). Aqui, trago um pouco dessas discussões de forma 
mais breve. Em quase todas as reuniões houve ao menos uma menção à 
prática antropológica. Contudo, apenas em quatro vezes antropólogos 
compareceram à CPI para depor, sendo que em duas delas os depoi-
mentos estavam ligados a trabalhos específicos, como laudos de identi-
ficação e delimitação de terra indígena e território quilombola. Nessas 
ocasiões, foram constantes as acusações, por parte dos deputados rura-
listas e seus convidados, de que os servidores do Incra e da Funai, bem 
como os antropólogos que escreveram os laudos, têm uma atuação clara-
mente ideológica e antiética, focada no atendimento de “seus interesses”, 
não se pautando nas regras e técnicas que regem a profissão. Nessa ótica, 
tais profissionais visam a favorecer pessoas ou grupos que que estariam 
fraudando um direito, com o claro intento de prejudicar os reais mere-
cedores das políticas públicas, além dos produtores rurais, que injusta-
mente perdem suas propriedades.

Um dos casos sobre os quais os parlamentares se debruçaram larga-
mente é o da Terra Indígena Mato Preto, identificada nos municípios de 
Erechim, Erebango e Getúlio Vargas (RS), em que se ameaçava a desa-
propriação de cerca de 300 famílias de pequenos proprietários não indí-
genas. O documento de instauração da CPI, o Requerimento nº 16/2015, 
é taxativo ao afirmar que o relatório elaborado pela antropóloga, Flávia 
de Mello, “é uma fraude”; “Na realização do trabalho, ficou comprovado 
que a antropóloga falsificou informações”; “sua atuação como antropó-
loga foi totalmente antiética” (BRASIL, 2015, pp. 6-7). Entre as acusações 
listadas contra à antropóloga Flávia de Mello estava a de que seu conhe-
cimento da etnia guarani, cujo estudo da Funai coordenou, a deixava 
inapta para a tarefa; estava muito próxima de seu “objeto de estudo” e, 
portanto, tinha uma visão parcial da realização dessa tarefa.
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Flávia de Mello, em sua participação na CPI, expôs minuciosamente 
a deturpação feita pelo requerimento da CPI. Por um lado, deputados da 
oposição e muitos dos presentes demonstraram constrangimento devido 
à fragilidade do requerimento, confirmando a debilidade da apuração 
dos fatos pelos deputados requerentes e, com isso, do objeto de investi-
gação da comissão. A síntese da situação está na manifestação da depu-
tada federal Erika Kokay (PT/DF) na reunião da CPI de 1º de dezembro 
de 2015, registrada em notas taquigráficas:

Portanto, parece-me que, nesta oitiva de hoje, as explicações 
da depoente demonstram e desnudam como esta CPI tem 
um objetivo de criminalizar inclusive os profissionais, num 
profundo desrespeito aos profissionais e antropólogos deste 
País. Eu fico me perguntando: se não houvesse um laudo que 
atestasse a presença indígena nessa região, se não houvesse 
ali a ocupação de colonos ou agricultores, teria sido feita essa 
ação questionando o próprio laudo?

O laudo existe porque Parlamentares criaram, apensaram e 
copiaram parte de uma ação. Vejam o que foi lido e dito aqui 
pelo próprio Presidente desta CPI! O que foi lido aqui como 
argumento para a construção desta CPI foi retirado de uma 
petição, foi tirado de uma ação. Vejam o que estamos discu-
tindo aqui?! Alguém pegou a ação de uma parte interessada 
de colonos que estavam questionando um laudo da própria 
Funai, ou seja, um laudo da antropóloga Flávia, copiou esse 
documento retirado da ação e construiu os elementos e argu-
mentos para a criação de uma CPI que, como digo sempre, não 
tem fato determinado — e tudo isso sem que nessa ação tenha 
sido escutada a própria antropóloga.

Conforme relatado por Kokay na referida audiência, o presidente 
da CPI, Alceu Moreira (MDB/RS), havia informado que os dados apre-
sentados no requerimento da CPI da Funai e do Incra, que acusavam 
não apenas Flávia de Mello, mas a prática antropológica como um todo, 
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foram obtidos de um processo judicial em tramitação que busca anular o 
processo de demarcação da Terra Indígena Mato Preto. Os deputados da 
bancada ruralista se limitaram a minimizar os enormes equívocos apon-
tados pela antropóloga a inconformidades documentais. Mesmo com as 
correções e os apontamentos realizados pela antropóloga, a audiência 
prosseguiu como se Flávia de Mello não tivesse falado nada. Ao contrário 
do que se prevê numa lógica argumentativa, os deputados mantiveram 
seus questionamentos nos mesmos termos.

Outro exemplo apresentado no requerimento de CPI trata da regu-
larização fundiária do Território Quilombola Morro Alto, situado nos 
municípios de Osório e Maquiné, também no estado do Rio Grande do 
Sul. De acordo com o documento, a desapropriação em curso pelo Incra 
de 4.564 hectares ocupados por agricultores familiares é uma demanda 
do movimento social negro e quilombola do estado articulada com a 
academia. Os parlamentares acusavam a universidade de fomentar “as 
noções de quilombo, quilombolas e etnicidade” em grupos majoritaria-
mente afrodescendentes (BRASIL, 2015, p. 13).

No caso de Morro Alto, foi convocada a antropóloga Daisy de Barcellos, 
responsável pelos estudos de identificação do quilombo gaúcho. Assim 
como na audiência de Flávia de Mello, não foram apresentadas ques-
tões para debater o relatório elaborado. Os questionamentos apontados 
giraram em torno da argumentação central da CPI, a da ideologização da 
antropologia enquanto campo do conhecimento e da parcialidade dos 
profissionais antropólogos, cuja atuação favorece seus interlocutores.

Além disso, alguns deputados entenderam que era pertinente não só 
discutir a capacidade dessas mulheres de exercer as atividades que exer-
ceram como lhes apresentar questões de cunho pessoal. Na tentativa de 
desestabilizar o depoimento de Flávia de Mello, um deputado questionou 
se ela teve um “relacionamento amoroso” com um dos guaranis da terra 
indígena que foi objeto de seus estudos. Durante o depoimento da também 
antropóloga Daisy Barcellos, o relator da CPI, Nilson Leitão (PSDB/MT), 
a questionou sobre seu vínculo com um integrante do movimento negro 
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local, um de seus interlocutores na elaboração do relatório antropoló-
gico. Como relatei (DALLA COSTA, 2019), o tratamento dispensado 
aos convidados da bancada ruralista foi no sentido oposto — ficavam à 
vontade para utilizar o tempo, tecer suas explicações e expor suas conclu-
sões. Essas audiências foram marcadas por trocas de elogios entre a mesa 
e os convidados, além de incentivos para que eles expressassem suas 
opiniões plenamente.

A partir do material apresentado nos requerimentos da CPI e das 
participações nas reuniões da comissão, era evidente para os parlamen-
tares da bancada ruralista que havia um conluio entre os antropólogos do 
Estado e da academia com organizações não governamentais, protegido 
pelo Ministério Público Federal. Alegaram que o objetivo dessa “cons-
piração” era atacar a propriedade privada e os produtores rurais, que “a 
onda de demarcações tem tido motivações ideológicas e financeiras” 
(BRASIL, 2015, p. 8). As “denúncias de fraudes” ligadas a esses “grupos 
com interesses escusos que aproveitam da boa-fé de pessoas humildes” 
são classificadas pelos parlamentares como “uma verdadeira ‘indústria’ 
para legitimar terras alheias” (Ibid., p. 14) usando como pretexto dispo-
sitivos constitucionais de demarcação21. 

As participações das citadas antropólogas na CPI não alteraram a argu-
mentação da bancada ruralista. O requerimento de CPI trouxe acusa-
ções graves de descumprimento de leis diversas, de códigos de ética e 
conduta, mas a bancada ruralista, mesmo após as reuniões com a parti-
cipação das antropólogas, manteve suas posição de que o motivo dos 
questionamentos contra os processos demarcação era a qualidade insa-
tisfatória dos relatórios. Nessa disputa, à antropologia coube o lugar da 

21 Em virtude do Requerimento de CPI nº 16/2015, a Coordenação-Geral de Regularização de 
Territórios Quilombolas do Incra emitiu a Informação Técnica nº 43/2015. Nela foi compilada 
uma tabela comparativa de unidades rurais, em que estão elencados os percentuais em relação 
ao território nacional de estabelecimentos rurais (41,67%); unidades de conservação (17,15%); 
terras indígenas (13,33%); projetos de assentamento (10,37%); e territórios quilombolas titu-
lados (0,12%). 
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área do conhecimento não precisa, subjetiva, parcial, responsável por 
enviesar os processos de demarcação de terras indígenas e quilombolas.

Como abordado no início desse texto, ao refletirmos sobre a razão do 
ataque à antropologia nesse espaço de disputa e redistribuição de terras, 
não podemos deixar de fora da equação o fato de que povos indígenas e 
quilombolas até recentemente tinham suas histórias invisibilizadas. A 
historiografia oficial privilegiou outros pontos de vista. Os povos indí-
genas e as comunidades negras rurais sempre estiveram à margem dos 
sistemas formais de registros de terras, especialmente em razão dos 
instrumentos criados pelos detentores de poder.

A falta de acesso à documentação legal de suas terras ou mesmo à 
impossibilidade de registrá-la em um cartório soma-se a discriminação 
social e racial e a dificuldade de transpor a barreira da burocracia do mundo 
letrado. A regra para esses grupos é vivenciar uma profunda estranheza 
diante dos códigos burocrático-legais; enfrentam uma barreira difícil de 
quebrar aos serviços e às estruturas do Estado. Por vezes os documentos 
oficiais são defendidos como as únicas fontes de informação segura. A 
elaboração das fontes documentais escritas está sujeitas à subjetividade, 
o que indica que a preferência dessas fontes documentais favorece a valo-
rização de um grupo social de elite em detrimento de outros, que ficaram 
à margem (ALMEIDA, 2011; PARAÍSO, 1994). Nesse contexto, a história 
oral é imperativa para que não se persista no erro de excluir as comuni-
dades indígenas e quilombolas da historiografia oficial. A antropologia, 
por meio da história oral, acessa a memória coletiva desses grupos, para 
então trazer suas histórias para os planos letrado, burocrático e legal. 

O trabalho antropológico, na demarcação de terras indígenas e quilom-
bolas, é central ao desenvolvimento dos demais trabalhos técnicos (agro-
nômicos, cartográficos, administrativos) e, como posto anteriormente, 
expõe e caracteriza uma situação histórica de disputa. Ao avançar no 
reconhecimento do território étnico do âmbito cultural e histórico para 
consolidar o direito em restituição, o trabalho antropológico, enquanto 
relatório de identificação e delimitação do Estado, torna-se um potencial 
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instrumento de mudança da realidade fundiária. A demanda por terra 
desses grupos, garantida em preceitos constitucionais, que se vale do 
conhecimento antropológico para ganhar materialidade, provoca a 
exclusão de áreas potencialmente produtivas para o mercado imobili-
ário, pois as terras indígenas tornam-se propriedade da União com uso 
exclusivo do grupo, e os territórios quilombolas são áreas particulares 
que não podem ser vendidas, divididas ou penhoradas.

O ataque ao trabalho antropológico parece ter sido a estratégia encon-
trada pela bancada ruralista para alterar o processo necessário à demar-
cação atual das terras indígenas e quilombolas. Em vez de criticar o 
conjunto do processo, como havia feito a CPI da atuação da Funai de 
1999, a CPI da Funai e do Incra buscou atacar e construir a visão do que 
seria, em sua perspectiva, uma espécie de elo frágil da cadeia do processo 
demarcatório: o laudo antropológico. 

As acusações de fraude, falta de ética e trabalho ideológico e parcial 
foram lançadas na CPI para apontar que o laudo não se baseia num conhe-
cimento científico e que os antropólogos são tendenciosos, favorecendo 
povos indígenas e tradicionais. A ex-presidente da ABA, Lia Zanotta 
Machado, observou que as acusações da CPI se voltam à metodologia etno-
gráfica, que demanda do pesquisador diálogo profundo e contínuo com 
a comunidade em questão. A narrativa construída a partir da CPI ignora 
que a pesquisa antropológica é sustentada por evidências científicas, além 
de ampla pesquisa, e que a etnografia viabiliza estudos que respeitam os 
povos tradicionais enquanto detentores de direitos (MACHADO, 2020).

É oportuno registrar que, além da convocação das coordenadoras de 
laudos antropológicos, Flávia de Mello e Daisy Barcellos, a CPI convidou 
o então presidente da ABA, Antonio Carlos de Souza Lima. Contudo, a 
presidência da CPI privilegiou outros convidados na data marcada para 
sua participação, e a ABA não foi ouvida.22 Assim como a ABA, organiza-

22 Antonio Carlos de Souza Lima passou uma tarde inteira aguardando a convocação para o depoi-
mento na CPI em uma sala interna da comissão. A participação da ABA não foi reagendada.
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ções da sociedade civil e movimentos sociais não tiveram espaço para 
participar das reuniões. Abundaram na CPI, como se observa em seus 
documentos (BRASIL, 2016; 2017), as menções a organizações como o 
Instituto Socioambiental (ISA), o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) 
e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi), acusados em denúncias 
de conluio, tráfico de informações e interferência nas instituições e nas 
decisões do órgão indigenistas. Apesar disso, não se viabilizou nenhum 
contraponto nos espaços oficiais.23

Da mesma forma, não foi oportunizada a participação de organizações 
indígenas e quilombolas, como a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil 
(Apib), a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (Conaq) e a Coordenação das Organizações Indígenas 
da Amazônia Brasileira (Coiab). O que notamos é que as entidades repre-
sentativas de indígenas e quilombolas foram completamente ignoradas. 
Não foram convidadas ou convocadas, tampouco sendo tratadas nas 
reuniões, nos requerimentos de instauração de CPI (de números 16/2015 
e 26/2016) ou no relatório final elaborado e aprovado pela bancada rura-
lista. Apesar desse silenciamento nos registros oficiais da CPI da Funai 
e do Incra, diversas instituições representativas e lideranças se mani-
festaram publicamente, abordando os temas divulgados pela comissão. 

Como temos discutido, o espaço da CPI da Funai e do Incra foi mane-
jado pela bancada ruralista para refletir sua agenda política, por meio das 
conclusões inclusas no relatório final. Apesar de as antropólogas Flávia 
de Mello e Daisy Barcellos terem feito manifestações esclarecedoras nas 
audiências da CPI, o relatório final repisou a mesma argumentação vista 
nos requerimentos da CPI e apresentada nas reuniões da comissão. No 
relatório final da CPI da Funai e do Incra, ademais, os parlamentares 
da FPA foram além: apresentaram pedidos de indiciamento de cerca de 

23 Houve a tentativa de quebra de sigilo bancário e fiscal das instituições (ABA, ISA, CTI e Cimi), 
bem como de seus representantes legais, impedida por via judicial.
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130 pessoas;24 apenas quatro delas estiveram em reuniões da comissão, 
dentre elas as antropólogas Flávia de Mello e Daisy Barcellos. Ou seja, o 
relatório final da CPI abordou diversos assuntos que nem sequer foram 
discutidos em reuniões da comissão, mas resultaram em indiciamentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, a CPI da Funai e do Incra construiu sua própria narra-
tiva sobre a antropologia brasileira e seus profissionais. A bancada rura-
lista, enquanto grupo da elite política nacional, utilizou esse evento para 
expressar e materializar seus interesses diretamente ligados às políticas 
públicas de redistribuição de terras para grupos etnicamente diferen-
ciados, indígenas e quilombolas. A centralidade da questão fundiária para o 
agronegócio, em um sentido mais amplo, é patente. Como apontou Souza 
Lima (2015), a ideia de desenvolvimento para o agronegócio implica o 
avanço sobre os recursos naturais, o que vai de encontro a direitos terri-
toriais de povos e comunidades tradicionais.

Para a bancada ruralista, o desenvolvimento almejado para o país, 
em suas diversas nuances — econômica, social, política — esbarra nas 
políticas públicas executadas pela Funai e pelo Incra e na antropologia, 
disciplina central para os trabalhos de identificação e delimitação dos 
territórios tradicionais indígenas e quilombolas. A ideologia da bancada 
ruralista expressa na CPI é traduzida numa agenda própria, num projeto 
de poder e de desenvolvimento próprios do grupo, característico de uma 
elite, nos termos de Shore (2004). 

24 Os indiciamentos estão no capítulo nove do relatório final da CPI da Funai e do Incra. Em 
aproximadamente 130 pedidos de indiciamento, identificamos pedidos contra indígenas (33), 
antropólogos (23), servidores públicos federais (18), antigos gestores da administração pública 
— relacionados a cargos políticos — (10), procuradores federais (17) e advogados da União (2), 
entre outros (27).
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As atuações da bancada ruralista no Legislativo — espaço em que o 
conflito por meio de um instrumento de investigação, a CPI, é legítimo 
— foram marcadas por práticas discursivas e silenciamentos que refor-
çaram sua visão de mundo e sua posição de força na configuração de 
poder vigente. O espaço da CPI pode ser visto como um vetor de mate-
rialização e conjunção de conhecimentos, valores compartilhados, ideo-
logias e visões de mundo em documentos físicos e registros formais que, 
a partir de sua concretude enquanto documentos estatais, possam vir 
a ser acionados também em outros espaços (outras comissões, outras 
esferas do poder público, em articulações com setores do agronegócio). 

Esses projetos foram materializados no relatório final aprovado na 
comissão. Conforme destaca o relatório final, “equívocos” de políticas 
públicas passadas servem de “escudo a um falso discurso protecionista, a 
esconder interesses escusos”, tais como enriquecimento pessoal, enfra-
quecimento da soberania nacional, “publicização e coletivização da 
propriedade privada” e “subjugação socioeconômica como instrumento 
de manutenção do poder” (BRASIL, 2017, p. 2.523). Nessa passagem do 
documento final da comissão, observa-se que os parlamentares da bancada 
ruralista classificaram como um desvio qualquer lógica que diferisse da 
lógica da apropriação privada da terra. Outras formas, como a titulação 
coletiva para terras de uso comum, não se enquadram em sua concepção 
de desenvolvimento e ameaçam a ampliação do agronegócio, uma vez 
que retiram a terra do mercado imobiliário. 

Nessa visão, a ideia de terra é vinculada à de mercadoria, algo em desa-
linho com o valor dado à terra pelas comunidades indígenas e tradicionais, 
cujo direito legítimo é adquirido por sua posse efetiva, baseada no direito 
consuetudinário ou costumeiro. Almeida (2010) destaca que a crescente 
procura mundial por terras para o agronegócio desencadeou um processo 
que denominado de agroestratégias, em que as desterritorializações 
impostas aos povos indígenas e tradicionais são influenciadas por atores 
políticos. O agronegócio — inclusive por meio da FPA — não tem dispen-
sado esforços para influenciar políticas governamentais voltadas ao setor 
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agropecuário, ligadas a incentivos fiscais, regularização de terras públicas 
e alteração de normativos, entre outros (ALMEIDA, 2010; CARNEIRO et 
al., 2017; POMPEIA, 2018; DALLA COSTA e PICELLI, 2020).

As agroestratégias têm se intensificado em diversas frentes do Estado 
(Executivo, Legislativo e Judiciário), na intenção de remover obstáculos 
jurídicos, políticos e administrativos que impedem a comercialização 
das terras, inclusive relacionadas a unidades de conservação e territó-
rios tradicionais. Quanto a esse ponto, como destacado anteriormente, 
a antropologia entra no horizonte desse grupo político ao desempenhar 
seu papel, ou seja, ao possibilitar “uma visão e uma realidade que antes 
não haviam encontrado espaço de (ou poder para) manifestação, e que, 
justamente por isso, não haviam sido codificadas” (SILVA, 2015, p. 160). 

Ao contrário do que fora apresentado na CPI da Funai e do Incra, o 
trabalho antropológico de identificação e delimitação de terras indígenas 
e quilombolas não origina conflitos locais. Os estudos para a demarcação 
de territórios étnicos, realizados por meio de técnicas científicas da 
antropologia articuladas aos saberes indígenas e tradicionais, explicitam 
verdades muitas vezes suprimidas em relações de força e violência simbó-
lica (FERREIRA, 2015). A estrutura social se apoia sobre um conflito étnico 
e social latente e encoberto, em que os quilombolas e indígenas ocupavam 
— a contragosto e muitas vezes sem condições de fazerem oposição aberta 
— o polo subalterno dessa estrutura. Também não podemos deixar de 
apontar o fato de que os trabalhos das agências estatais para a demar-
cação de terras tradicionais não se dão de ofício, partindo, na verdade, 
da demanda do grupo tradicional, ou seja, são parte do processo interno 
da comunidade de luta pelos seus direitos. É a partir do contato entre 
diferentes grupos e do enfrentamento entre diferentes lógicas de apro-
priação de terras ou, nos termos de Cardoso de Oliveira (1976), da fricção 
interétnica que ocorre o processo de afirmação de identidade. O laudo 
antropológico não é causa, e sim consequência desse processo de auto-
afirmação. Os conflitos já estão visíveis e instaurados na região quando 
o documento é elaborado.
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Inicialmente, a CPI da Funai e do Incra, instaurada em meio à defesa 
da PEC 215 pela bancada ruralista, visava a conseguir mais apoio a esse 
projeto, que buscava a transferência da obrigação constitucional de demar-
cação dos territórios indígenas e quilombolas para o Poder Legislativo. No 
entanto, o impeachment da presidente Dilma Rousseff ocorreu durante a 
CPI, o que ocasionou a saída do Partido dos Trabalhadores e seus apoia-
dores dos cargos gerenciais de órgãos públicos federais, inclusive do Incra 
e da Funai, responsáveis pela redistribuição de terras. 

Com os desdobramentos e o aprofundamento das consequências do 
impeachment, os grupos políticos que o apoiaram passaram a ter amplo 
acesso ao Executivo, após os 13 anos de um governo petista. Não se vislum-
brava mais a necessidade de deslocar a competência da demarcação 
de terras indígenas e quilombolas ao Congresso Nacional, visto que 
alguns dos parlamentares que trabalharam pela PEC 215 e protagoni-
zaram a CPI da Funai e do Incra passaram a ocupar posições estraté-
gicas do Poder Executivo no novo governo.25 Com essa reordenação no 
Executivo, algumas das ações em construção na direção do protagonismo 
do Legislativo na agenda ruralista relativa à política de terras passaram 
a ficar em segundo plano, como ocorreu com a PEC 215. No relatório 
final da CPI, no capítulo de proposições, encontra-se uma indicação ao 
presidente da Câmara dos Deputados: quando fosse inserida a votação 
da PEC 215 nas atividades do plenário, deveria ser agregada, em nome 
da CPI da Funai e do Incra, a sugestão de suprimir os artigos relativos à 
transferência da aprovação de demarcações ao Legislativo, “visto [sic] os 
últimos acontecimentos ocorridos nessa área” (BRASIL, 2017, p. 3.083).

25 Durante a CPI (ao final da segunda comissão), o então Presidente Michel Temer nomeou, em 
07/03/2017, para o cargo de Ministro da Justiça o deputado federal ruralista e membro da CPI 
da Funai e do Incra, Osmar Serraglio (PP/PR). O parlamentar foi relator da comissão especial da 
PEC 215, cuja proposta para que as sanções de demarcações fossem realizadas pelo Congresso 
Nacional foi aprovada.
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A partir desse encaminhamento constante no relatório final da 
comissão, percebemos que o impeachment da presidente da República 
Dilma Rousseff alterou o curso das dinâmicas legislativas desenhadas até 
então, acelerando-as. Quando a CPI foi instaurada, muito se falava sobre 
como a bancada ruralista usava essa comissão para apoiar e consolidar o 
discurso que aprovou o parecer da PEC 215 em comissão especial, a fim de 
levar a votação ao plenário da Câmara dos Deputados com amplo apoio 
parlamentar. Em um plano macro, a CPI da Funai e do Incra foi uma arena 
importante para a bancada ruralista. Foi ali que apresentou suas alter-
nativas para as políticas públicas de redistribuição de terras num novo 
cenário político nacional, construído a partir do impeachment. As dinâ-
micas de funcionamento da comissão proporcionaram um vislumbre da 
construção do relatório final.

A antropologia, enquanto área do conhecimento da qual o Estado lança 
mão para identificar as terras indígenas e quilombolas que serão demar-
cadas, não deixa de contemplar em suas etnografias os diversos elementos 
políticos, morais e éticos envolvidos no trabalho de campo. Por essa razão, 
não apenas a área do conhecimento, mas a própria Associação Brasileira 
de Antropologia, que congrega pesquisadores do campo, estava no radar 
da CPI. A ABA se posiciona publicamente em defesa dos direitos e das 
garantias constitucionais, de sua prática na esfera pública e de seus prin-
cípios teórico-metodológicos. A antropologia brasileira e a ABA, então, 
podem ser consideradas “engajadas” e “ideológicas” — para utilizar 
termos da bancada ruralista na CPI —, mas apenas no sentido de que não 
se comportam como espectadoras passivas nem ignoram em suas produ-
ções científicas eventos que afetam o universo de suas pesquisas, um 
universo que, para grande parte desse grupo de antropólogos, é o Brasil. 
Não há outra maneira de realizar a pesquisa antropológica ética e cientí-
fica, ou seja, não é possível descolar o campo do contexto social e histórico 
em que está inserido, tratar o sujeito como isolado no tempo e no espaço 
ou evitar diálogos com as comunidades tradicionais a fim de apreender 
o seu ponto de vista para tecer análises. O trabalho do antropólogo traz 
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à tona complexos emaranhados sociais que são tidos como normais de 
forma latente, muitas vezes. Ao trazer à luz as vozes dissonantes, expondo 
as contradições e as diferenças das forças em jogo, é o trabalho do antro-
pólogo, e nenhum outro, que coloca na mesa as questões em disputa.

Desde a CPI da Funai e do Incra, percebemos que se tornou cada vez 
mais recorrente a alegação de que algo de que se discorda é “ideológico”, 
quando, na realidade, trata-se apenas de uma concepção ou orientação 
divergente, ou seja, outra ideologia. A palavra se transformou num jargão 
largamente utilizado desde então (não apenas em períodos de campanha 
eleitoral, como visto nas eleições de 2018) e continua sendo um impor-
tante instrumento de diferenciação da gestão federal eleita para 2019. A 
partir das discussões da CPI da Funai e do Incra observou-se a consoli-
dação de um projeto de poder da bancada ruralista, que, com a eleição 
de Jair Bolsonaro à Presidência da República, passou a ser um projeto de 
governo para a demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas 
e para a reforma agrária. 

Vimos, nos primeiros meses de governo, ações voltadas para a imple-
mentação de conclusões apresentadas no relatório final da CPI, com a 
extinção de estruturas do Executivo voltadas para a agricultura familiar e 
povos e comunidades tradicionais,26 como o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural 
Sustentável (SEDR), ambos do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
Órgãos que concentram atividades de interesse do agronegócio foram 
realocados para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
como o Serviço Florestal Brasileiro (antes no MMA) e o Incra.27 

26 No primeiro dia de governo, foi apresentada a Medida Provisória nº 870/2019, que extinguiu, 
renomeou e aglutinou as pastas ministeriais. Além disso, a medida alterou as atribuições de 
órgãos. Após longo trâmite no Congresso Nacional, a medida foi transformada na Lei nº 13.844. 

27 Foi criada, no âmbito do Mapa, uma Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF) à qual o 
Incra ficou subordinado, que inclui atribuições como gestão fundiária, licenciamento ambiental 
de quilombos e demarcação de terras quilombolas. O chefe nomeado para essa secretaria foi 
Nabhan Garcia, ex-presidente da União Democrática Ruralista (UDR).
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Observa-se que as pautas do agronegócio se organizam no governo 
iniciado em 2019, especialmente quando notamos que atores importantes 
da bancada ruralista ligados ao processo de tramitação da PEC 215 e da 
CPI da Funai e do Incra passaram a ocupar cargos do primeiro escalão 
do Executivo na nova gestão. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina 
(DEM/MS), foi relatora da CPI; outro relator da comissão, Valdir Colatto 
(MDB/SC), foi nomeado presidente do Serviço Florestal Brasileiro; Luiz 
Henrique Mandetta (DEM/MS), 2º vice-presidente da comissão, foi o 
primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro e tentou extinguir a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) em seu mandato. O presi-
dente da CPI da Funai e do Incra, Alceu Moreira (MDB/RS), foi reeleito 
deputado federal e empossado presidente da FPA em 2019, ao passo que 
um dos vice-presidentes da comissão, Luis Carlos Heinze (PP/RS), foi eleito 
senador da República e garantiu um assento na Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária (CRA), mantendo a continuidade da articulação da 
bancada ruralista no Congresso.

A partir desses primeiros passos no governo, a participação de atores 
do agronegócio foi se aprofundando nas estruturas do Executivo federal. 
Após uma tentativa de transferência da Funai para a pasta da Agricultura 
no início do governo Bolsonaro,28 Marcelo Augusto Xavier da Silva, um 

28 Dentre as alterações propostas na organização ministerial pelo governo eleito estava a transfe-
rência da demarcação de terras indígenas e quilombolas para o MAPA. Contudo, considerando 
intensa mobilização indígena, de diversos setores da sociedade civil organizada, da academia, 
do MPF, bem como pressões internacionais, o Congresso Nacional não aprovou essa alteração, 
mantendo as atribuições de demarcação indígena na Funai. Alinhado aos setores do agrone-
gócio, o novo governo apresentou nova medida provisória, no intuito de transferir a demarcação 
de terras indígenas para a alçada do Ministério da Agricultura. Apoiado no artigo 62, §10, da 
Constituição Federal, que veda a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que 
tenha sido rejeitada, o Presidente do Senado Federal, em 24/06/2019, devolveu-a ao Presidente 
da República, declarando perda de eficácia. Paralelamente, diversos partidos ajuizaram Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal a fim de barrar a ação da 
Presidência da República. Em 24/06/2019, foi garantida medida cautelar monocrática do STF 
que impedia a eficácia da medida provisória. A cautelar foi referendada, por unanimidade, pelo 
plenário do STF em 01/08/2019, afastando a possibilidade de outras manobras por parte do 
gabinete presidencial na matéria.
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dos assessores dos parlamentares ruralistas na CPI da Funai e do Incra, 
foi nomeado presidente do órgão. O que se observou na fundação, desde 
então, foi a paralização dos processos de demarcação de terras indí-
genas e o aparelhamento do órgão, por meio da nomeação de pessoas de 
confiança no lugar de quadros técnicos.29 O Incra, de maneira similar, foi 
ocupado por figuras alinhadas ao agronegócio, e a regularização fundi-
ária de quilombos não avançou, ainda encarando a redução orçamentária 
mais aguda da história da política pública.30

Passado o primeiro ano de governo, o ano de 2020 foi marcado pela 
chegada da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) ao Brasil. A gravi-
dade imposta pela doença afligiu especialmente a população em situação 
de vulnerabilidade social, devido à falta de medidas por parte do governo 
federal para o combate da pandemia. A ausência de ações eficazes se 
desdobrou em mortes, crise econômica e profunda crise social. Apesar 
do delicado momento vivido, o cenário pandêmico não refreou o avanço 
de pautas de interesse de grupos políticos e econômicos, como a Medida 
Provisória nº 910/2019, que tratava da regularização de áreas públicas 
da União, transformada no Projeto de Lei nº 2.633/2020, popularmente 
conhecido como PL da Grilagem; o Projeto de Lei nº 191/2020, que prevê 
mineração em terras indígenas; e o Projeto de Lei nº 3.729/2004, que 
prevê a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, com o afrouxamento das 
normas vigentes, entre diversas outras medidas.

29 Dentre as alterações na Funai destaca-se a alteração de integrantes de Grupos de Trabalho 
para identificação de terras indígenas, removendo pesquisadores qualificados, doutores em 
Antropologia e com experiência no campo, por figuras conhecidas pela elaboração de contra 
laudos de identificação; e a nomeação de um missionário evangélico para a Coordenação-Geral 
de Índios Isolados e de Recente Contato do órgão.

30 Em 2020 o orçamento da regularização fundiária quilombola foi de cerca de R$3 milhões. Em 
2021, o orçamento da ação é de menos de R$300 mil reais, ou seja, uma redução de 90% em 
relação a 2020, onde os recursos já não eram suficientes para atendimento da demanda. Para 
2022, a proposta de orçamento é a manutenção dos montantes de 2021.
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Nesse contexto, é importante destacar que os grupos políticos que 
atuam no alto escalão do Executivo federal ainda não lograram a alte-
ração dos procedimentos de demarcação de terras indígenas e territó-
rios quilombolas, como vinha sendo defendido desde a CPI da Funai e do 
Incra. Mesmo sem as condições ideais de atuação, os órgãos ainda operam 
pautados no trabalho de identificação e delimitação, cuja base é o trabalho 
antropológico. Dessa feita, entendo que ainda não vimos todo o desen-
rolar dessa história. Os efeitos dessa estratégia política ainda estão em 
desenvolvimento e será necessário um maior distanciamento histórico 
para que se tenha condições de mapeá-los adequadamente.
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Dormindo com o inimigo  
ou prosperando nas ruínas? 
Dilemas da plantation canavieira 
entre os potiguara da Paraíba
ESTÊVÃO MARTINS PALITOT

EURIKO DOS SANTOS YOGI

INTRODUÇÃO

Se abrirmos algum aplicativo ou site de navegação cartográfica e diri-
girmos nosso olhar para a porção norte do litoral paraibano, percebe-
remos algumas coisas interessantes. A depender do tipo de visualização 
escolhida — uma interface de mapa ou uma fotografia de satélite —, aces-
samos informações diferentes. Na primeira opção, enxergamos algo como 
manchas mais claras ou escuras e polígonos variados identificando áreas 
urbanas, adensamentos florestais, terras indígenas (TIs) e unidades de 
conservação ambiental (UCs). 

Uma sensação de insalubridade nos toma ao percebermos que essas 
manchas e polígonos justapõem-se sobre uma base uniforme, em tom 
pastel e atravessada por uma malha de estradas que parece não ter 
começo nem fim. Uma imagem que habita um tempo homogêneo e vazio 
(BENJAMIN, 1987, p. 229). Na segunda opção, a foto de satélite nos traz 
outro tipo de sensação, a de que o terreno representado na imagem está 
sofrendo uma “pixelização”,1 ou seja, um defeito visual produzido pela 

1 Obviamente todas as imagens apresentadas nos sites de navegação cartográfica são compostas 
de pixels, minúsculos pontos coloridos cujo arranjo em malha nos permite enxergar imagens 
maiores. Como veremos, não é disso que se trata. 
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baixa resolução utilizada na fotografia digital. Olhando mais de perto, a 
“pixelização” não é um problema técnico, e sim uma condição daquele 
terreno. Retângulos de tamanhos e cores variados replicam-se em todas 
as direções, expandindo-se, forçando, comprimindo e estreitando as 
linhas curvas dos rios e das florestas. Parece mesmo que há um movi-
mento na imagem, algo como uma invasão de pixels de uma região sobre 
a outra, partindo das zonas mais homogêneas em direção às mais hetero-
gêneas. Esses pixels são os talhões2 de cana-de-açúcar, unidades escalá-
veis3 básicas da agroindústria na região, que atuam de modo a fragmentar 
e reconverter as paisagens locais em consonância com as variações dos 
preços internacionais do açúcar e do álcool.

A “pixelização” atravessa as linhas das TIs e das UCs tal qual um 
processo de contaminação. Sua expansão é o processo artificial de homo-
geneização e esvaziamento da paisagem que podemos ver representado 
no fundo pastel da interface do mapa. 

Ao continuarmos interagindo com o aplicativo cartográfico, apren-
dendo a manusear os maravilhosos recursos técnicos de que dispõe, 
aumentamos e diminuímos o zoom sobre a imagem. Investigando as dobras 
e rugosidades no terreno, chegamos a ver detalhes como as árvores nos 
quintais das casas, a areia por baixo dos canaviais e até mesmo um even-
tual automóvel trafegando na estrada. Podemos nos perder nessa brin-
cadeira e passar horas observando fenômenos curiosos e inusitados. 

2 Os plantios de cana-de-açúcar são subdivididos em talhões, unidades de área definidas pela 
capacidade de produção de cana suficiente para um único transbordo desde a plantação até a 
usina. Suas dimensões variam de acordo com a topografia, o tipo de solo e a mencionada capa-
cidade produtiva.

3 Para Anna Tsing, escalabilidade é “a capacidade de expandir — e expandir e expandir — sem 
repensar os elementos básicos. A escalabilidade é, na verdade, um triunfo do design de precisão, 
não apenas nos computadores, mas nos negócios, no desenvolvimento, na ‘conquista’ da natu-
reza e, mais genericamente, na criação de mundos. É uma forma de design que tem uma longa 
história de dividir vencedores e perdedores. No entanto, disfarça essas divisões bloqueando 
nossa capacidade de perceber a heterogeneidade do mundo. Por seu design, a escalabilidade nos 
permite ver apenas blocos uniformes, prontos para expansão futura” (TSING, 2019, p. 175).
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Contudo, também temos nesses recursos uma janela preciosa para 
processos complexos e a possibilidade de estudarmos a “topografia dos 
conflitos”4 promovidos pela expansão das plantations5 sobre a hetero-
geneidade das formas de vidas humanas e não humanas nessa região. 

figura 1  |  A “topografia dos conflitos”. Imagem de satélite da Terra Indígena 
Potiguara de Monte-Mór em que se veem trechos do rio Jacaré, das aldeias Lagoa 
Grande, Ybykuára e Três Rios e da sede municipal de Marcação, bem como os 
canaviais, quintais florestais (sistemas florestais compostos por cultivo e criações 
para consumo em conjunto com espécies nativas) e roçados. A homogeneização 
pixelada da cana tentando se sobrepor aos modos indígenas de habitar e produzir no 
mundo. fonte: Google Earth Pro.

4 A expressão “o consenso é a topografia dos conflitos” foi proferida pelo antropólogo Alfredo 
Wagner Berno de Almeida durante uma conferência na Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) em 2009. Utilizamos a noção aqui de forma livre para expressar a inscrição no 
espaço das lutas entre sujeitos concorrenciais e desigualmente dotados de poder na produção 
dos territórios. 

5 Aqui seguimos o uso que Tsing (2019) faz do conceito de plantation formulado por Sidney Mintz 
(1960; 1986).
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Recentemente os autores deste artigo realizaram uma perícia antropo-
lógica e agronômica em um processo judicial que trata de conflitos fundi-
ários entre os Potiguara e um grupo agroindustrial da região (PALITOT e 
YOGI, 2019). Um dos instrumentos de que mais nos valemos para siste-
matizar e analisar a imensa quantidade de dados de campo e arquivo coli-
gidos para a perícia foram justamente alguns aplicativos de navegação e 
edição cartográfica. Quando utilizamos os recursos desses aplicativos 
para tratar os dados produzidos durante mais de um mês de inserção em 
campo, pudemos compreender um universo que era muito mais complexo 
e multifacetado do que aquele que esperávamos encontrar. 

A mais intrigante de todas as questões suscitadas nessa investigação 
foi, com certeza, o seguinte paradoxo: parte dos indígenas que lutaram 
durante décadas contra o avanço de uma usina sobre suas terras tradicio-
nais hoje produz cana-de-açúcar e fornece essa matéria-prima para outras 
usinas, eventualmente abastecendo até a usina em questão. Essa contra-
dição nos coloca diante de questões complexas e delicadas que dizem 
respeito justamente aos modos como os Potiguara se relacionam com a 
plantation canavieira. Inclusive, em 2017, a Associação dos Plantadores 
de Cana-de-Açúcar Indígenas Potiguara (Aplancaip) chegou a ser cons-
tituída como forma de regularizar os cultivos dentro das TIs em atendi-
mento às exigências da legislação ambiental. 

Uma notícia veiculada no site da Funai em outubro de 2019 informa 
que “as áreas de lavoura de cana-de-açúcar exploradas diretamente pelos 
indígenas somam um montante de 4.718,95 hectares”, correspondendo 
à 14% do território Potiguara e atingindo uma produção média anual de 
215.986 toneladas de cana-de-açúcar, com um retorno líquido anual de 
R$ 14.225.716. Ainda segundo essa mesma notícia: 

Esses números revelam uma feição de exploração rural de 
pequeno porte, bastante capilarizada e de relevante impacto 
social dentro da comunidade indígena Potiguara, haja vista 
representar uma renda mensal média de aproximadamente 
R$ 1.667,00, por família indígena (FUNAI, 2019) 
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Assim, a monocultura canavieira é, de longe, o mais forte vetor de (des)
organização econômica, ecológica e territorial na região que os Potiguara 
habitam. Geradora de processos conflitivos e disjuntivos, a expansão dessa 
produção agroindustrial vem engendrando transformações históricas para 
os Potiguara nos últimos séculos. Seus efeitos mais recentes, contudo, 
produziram drásticas e aceleradas alterações socioambientais nas paisa-
gens locais. Os próprios processos de demarcação das TIs e a vinculação 
subalternizada de muitas famílias potiguaras ao sistema produtivo dessa 
commodity, seja como fornecedores de matéria-prima, seja como mão de 
obra, são o resultado mais recente desses embates. Habitando as ruínas 
das plantations (TSING, 2019), os Potiguara atuam de modo heterogêneo e 
diversificado num cenário onde recursos básicos como terras e águas vêm 
se tornando cada vez mais escassos ou comprometidos. 

PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO

Atualmente, os Potiguara são uma população de 15 mil pessoas e vivem 
em três TIs, cuja área total é de 33.757 hectares: TI Potiguara (21.238 
hectares), TI Jacaré de São Domingos (5.032 hectares) e TI Potiguara de 
Monte-Mór (7.487 hectares). Essas três áreas se inscrevem nos municí-
pios de Baía da Traição, Marcação e Rio Tinto, no litoral norte do estado 
da Paraíba, e têm como referenciais históricos os antigos aldeamentos 
missionários de São Miguel da Baía da Traição e Nossa Senhora dos 
Prazeres de Monte-Mór, criados ainda no século XVII para a concen-
trar e catequizar a população indígena. Além das três sedes municipais já 
mencionadas, as cidades de Mataraca e Mamanguape encontram-se no 
entorno imediato das TIs, assim como as usinas D’Pádua,6 Monte Alegre, 
Miriri e Japungu. Existem ainda outras unidades territoriais e adminis-
trativas limítrofes ou sobrepostas ao território dos Potiguara: o Projeto 

6 Anteriormente nomeada Agicam e depois Pemel.
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de Assentamento da Reforma Agrária (PA) Campart II e quatro UCs (três 
federais e uma estadual).7 

Esse território é caracterizado por uma complexidade de domí-
nios geográficos e ecológicos em que se destacam os estuários dos rios 
Mamanguape e Camaratuba, com vastas áreas de manguezais. Um universo 
paisagístico complexo e diversificado que foi profundamente impactado 
nas últimas décadas pela expansão do cultivo agroindustrial da cana-
-de-açúcar, da carcinicultura,8 da urbanização das cidades da região e 
da economia do turismo litorâneo (CARDOSO e GUIMARÃES, 2012; 
VIEIRA, 2010; PALITOT e YOGI, 2019). O território dos Potiguara situ-
a-se, portanto, numa região de ocupação colonial antiga e atravessada por 
diferentes processos de territorialização (PACHECO DE OLIVEIRA, 2004, 
p. 28). As imagens a seguir indicam a localização das TIs, das usinas de 
álcool e açúcar, dos plantios canavieiros e dos demais recortes territoriais.

7 PA Campart II, com 1.883,89 hectares, criado em parte das TIs não demarcadas (Mendonça, 
2012). Existem também quatro UCs, três delas subordinadas ao Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio): a Reserva Biológica (Rebio) Guaribas (4.321 hectares), 
a Área de Proteção Ambiental (APA) da Barra do Rio Mamanguape (14.640 hectares) e a Área 
de Relevante Interesse Ecológico (Arie) dos Manguezais da Foz do Rio Mamanguape (5.769,54 
hectares), essa última totalmente englobada pela APA recém-referida. A APA e a Arie estão 
parcialmente sobrepostas às TIs Potiguara e Potiguara de Monte-Mór. A quarta UC é estadual, 
denomina-se Reserva Ecológica Mata do Rio Vermelho (1.500 hectares) e é completamente 
sobreposta à TI Potiguara de Monte-Mór (ICMBIO, 2014).

8 Carcinicultura são os criatórios comerciais de camarão realizados em tanques artificiais cons-
truídos sobre os terrenos de várzea e manguezal que produzem significativos impactos ambien-
tais e conflitos com a gestão do ICMBio sobre a APA e a Arie dos Manguezais da Foz do Rio 
Mamanguape (LIEDKE, 2007; CARDOSO e GUIMARÃES, 2012).
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figura 2  |  Localização das terras indígenas, projetos de assentamento da reforma 
agrária e unidades de conservação. fonte: Fundação Nacional do Índio (Funai), 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Elaboração: Estêvão Palitot (2015).

Essa não é a primeira vez que a natureza e os povos do litoral parai-
bano são envolvidos pelos processos de territorialização9 da monocultura 

9 Para João Pacheco de Oliveira, “a noção de territorialização é definida como um processo de 
reorganização social que implica: i) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o 
estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; ii) a constituição de mecanismos 
políticos especializados; iii) a redefinição do controle social sobre os recursos ambientais; iv) a 
reelaboração da cultura e da relação com o passado”, ou seja, “é uma intervenção da esfera polí-
tica que associa — de forma prescritiva e insofismável — um conjunto de indivíduos e grupos 
a limites geográficos bem determinados” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2018, p. 22-23), um ato 
tipicamente político capaz de constituir unidades sociais vinculadas ao espaço e a estruturas 
específicas de dominação e mediação. Tomamos aqui não apenas os agentes do Estado como 
produtores de territorializações, mas também atores econômicos e culturais específicos como 
as usinas ou as mobilizações indígenas (Ibid.).
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canavieira. Já no século XVII, essa região foi um dos primeiros laborató-
rios de desenvolvimento do modelo da plantation agroindustrial, justa-
mente com os engenhos de cana-de-açúcar. Ao longo do tempo, diferentes 
projetos desse tipo se sucederam, uns sobre as ruínas dos outros. Na história 
mais recente, essas paisagens foram significativamente modificadas pelos 
menos duas vezes ao longo do século XX por processos de territorialização. 

figura 3  |  As terras indígenas em meio à contaminação da plantation canavieira. 
fonte: Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
elaboração: Estêvão Palitot (2021).
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A primeira vez, por volta de 1917, foi quando a Companhia de Tecidos 
Rio Tinto dos irmãos Lundgren10 se estabeleceu entre os antigos enge-
nhos de fogo morto e as terras das sesmarias dos índios de Monte-Mór 
e São Miguel da Baía da Traição. Nessa época, a ideologia da decadência 
(ALMEIDA, 2008) afirmava que apenas a moderna indústria de transfor-
mação, com amplos subsídios oficiais, poderia arrancar do atraso uma 
região onde a lavoura comercial estagnara e que, no dizer dos memoria-
listas locais, era “terra pantanosa, de nula serventia, e dominada pela 
malária, [...] bom negócio pra botar dinheiro fora... Só tem sezão, índio e 
preguiça...” (GÓES, 1963, pp. 87-88). A atividade fabril da companhia de 
tecidos açambarcou as terras dos índios de Monte-Mór,11 drenou várzeas, 
consumiu florestas e mangues, deslocou populações e ergueu uma cida-
de-fábrica. Tudo isso sob os signos da violência e do silenciamento das 
famílias locais e adventícias (PALITOT, 2018). O urbano e o rural foram 
reconfigurados em função das necessidades do empreendimento indus-
trial de Rio Tinto, que demandava, além do algodão trazido do sertão, 
uma série de insumos locais como a madeira (extraída ou plantada), o 
carvão e os alimentos para a massa de operários realocada na nova cidade. 

10 O imigrante sueco Herman Lundgren estabeleceu-se no Recife no final do Século XIX e deu 
início a um poderoso conglomerado empresarial cujo ápice se deu na primeira metade do século 
XX sob a direção de seus filhos Frederico e Arthur. Os Lundgren expandiram seus domínios 
fundiários, comerciais e industriais por todo o Brasil através da rede de Lojas Pernambucanas, 
abastecidas por tecidos produzidos em cidades-fábricas como Paulista (PE) e Rio Tinto (PB). 
Na Paraíba, os Lundgren expandiram seus domínios sobre as terras dos antigos aldeamentos 
dos Tabajara (litoral sul) e Potiguara (litoral norte), impondo um regime coronelístico-in-
dustrial opressivo sobre as terras e as populações nativas, rurais e urbanas (TECIDO..., 2008; 
MURA, PALITOT e MARQUES, 2015; PALITOT, 2018; VALE, 2018). 

11 As terras dessa sesmaria foram demarcadas e loteadas durante os anos de 1867/68 pelo enge-
nheiro Antônio Gonçalves da Justa Araújo, executor da política imperial de reconfiguração agrária 
que precarizou o acesso e o controle da terra pelos povos indígenas. As terras de Monte-Mór 
foram subtraídas ao domínio indígena: mais da metade do território foi destinada à ocupação 
por pretensos proprietários e fazendeiros locais, e o restante foi loteado em pequenas posses de 
21 hectares destinadas às famílias indígenas, progressivamente alienadas nas décadas seguintes 
(AMORIM, 1970; BAUMANN, 1981; PALITOT, 2005). 
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Na Baía da Traição, a companhia não conseguiu se apoderar das terras 
do antigo aldeamento de São Miguel, e lá foi instalado um Posto Indígena 
do Serviço de Proteção aos Índios (SPI, posteriormente a Fundação 
Nacional do Índio — Funai) que atuava enquanto instância de gestão 
de recursos e mediação de conflitos agrários. O poder de controle dos 
funcionários do posto sobre as terras, os recursos naturais e as popu-
lações locais era precário e fragilizado, registrando-se um cotidiano de 
conflitos e disputas nunca plenamente resolvidas. Atuava, portanto, 
como um meio de amortecimento de tensões e contribuía para a estabi-
lização das relações de dominação locais. A postergação da demarcação 
das TIs foi o fato mais emblemático dessa mediação interessadamente 
insuficiente. As famílias indígenas sob a “fraternal proteção” do posto 
reproduziam-se num quadro de subalternidade política e econômica 
(PERES, 1992; PALITOT, 2005). 

A situação histórica pautada no arranjo instável entre os poderes locais, 
a companhia de tecidos, os indígenas e o SPI/Funai perdurou durante 
algumas décadas, até sucumbir a suas próprias contradições e impasses, 
colocando de novo em pauta a ideologia da decadência e do atraso, com a 
sua demanda por soluções modernas e definitivas (PALITOT, 2005; 2018).

Foi justamente nesse momento, em meados dos anos 1970, que um 
novo modelo de escalabilidade agroindustrial foi introduzido, produzindo 
uma nova territorialização na região. As usinas de álcool e açúcar tomaram 
o protagonismo da fábrica de tecidos e, com incentivos fiscais, gerenciais 
e burocráticos fornecidos pelo Estado,12 romperam o antigo monopólio 
territorial dos Lundgren. O Projeto Integrado de Colonização (PIC) Rio 
Tinto — um projeto de colonização dirigida desenvolvido pelo Incra — 
realocou famílias de trabalhadores para terras florestais desapropriadas 
da companhia de tecidos, mobilizando sua mão de obra gratuitamente 
na abertura de novas áreas agrícolas que depois seriam incorporadas ao 

12 Em especial os projetos de colonização dirigida pelo Incra e o Programa Nacional do Álcool 
(Proálcool).
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mercado de fornecimento de cana para as usinas. Inicialmente, produ-
ziu-se uma fragmentação fundiária a partir da ação do Estado e do súbito 
aumento do valor da terra enquanto mercadoria, de modo que, em seguida, 
essas mesmas áreas foram reunidas em unidades cada vez maiores. A antiga 
Usina Monte Alegre, em Mamanguape, foi modernizada, e três novas 
empresas se instalaram na região: Miriri, Japungu e Agicam (AZEVEDO, 
1986; PALITOT, 2005; MENDONÇA, 2012).

A expansão dos cultivos canavieiros adentrou áreas de terras altas 
e planas, as chãs, até ocupadas por atividades agrícolas e extrativistas 
diversas, e abriu novas frentes de ocupação comercial no que antes era 
uma reserva de terras e recursos florestais. O mercado fundiário se aque-
ceu,13 gerando sucessivas transações comerciais e a concentração fundi-
ária das terras disponíveis. As usinas Miriri e Japungu incorporaram as 
terras antes ocupadas pela Companhia Rio Tinto através da Agropecuária 
Rio Vermelho S/A. As usinas passaram a ser o elemento dinamizador dos 
mercados fundiário e agrícola locais, ampliando suas áreas de ocupação 
por meio da compra e estimulando a atividade de corretagem e comer-
cialização de terras (PALITOT e YOGI, 2019).

Essas transferências de domínio implicaram a transformação dos 
modos de uso dos recursos ambientais e das relações sociais voltados para 
o acesso à terra e ao trabalho, produzindo o esvaziamento das condições 
de morada, o cercamento das terras e a supressão dos plantios de euca-
lipto e da cessão de áreas para roçados. Uma mudança drástica nas rela-
ções entre grandes e pequenos. A substituição das áreas agrícolas e de mata 
por canaviais, por meio do desmatamento intensivo e com a remoção 
de moradores antigos, não foi um fato restrito ao contexto potiguara. 
Por toda a Zona da Mata paraibana ocorreu um rompimento generali-
zado das antigas relações de morada, com a transmissão da titularidade 
de várias propriedades, a ampliação de cultivos comerciais, restrições 

13 Também devido à expansão do cultivo comercial de abacaxi e coco, que atendiam demandas 
da indústria de alimentos.
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às roças familiares e cerceamento do acesso a recursos fundamentais 
(mato, mangues etc.), o que provocou sérios conflitos sociais a partir 
dos anos 1970 (MOREIRA, 1997; PALITOT, 2005; MENDONÇA, 2012). 

Da mesma forma, o cultivo da cana insinuou-se nas terras do Posto 
Indígena da Baía da Traição, reconfigurando antigas práticas de arren-
damento e gerando uma nova forma de integração produtiva subordi-
nada das famílias indígenas ao mercado da plantation. Esse novo arranjo 
estava prenhe de conflitos e eles não tardaram a ocorrer. A demarcação 
das TIs seguia indefinida por mais de quatro décadas, e no ano de 1978 a 
Funai emitiu uma certidão negativa da presença indígena, favorecendo 
a instalação da Usina Agicam nas margens do rio Camaratuba. Essa era 
uma fronteira secularmente disputada entre indígenas e proprietários de 
terras de Mataraca. A notícia de que a Funai havia negado oficialmente a 
legitimidade daquelas terras como indígenas provocou grande descon-
tentamento em parte dos Potiguara e funcionou como o estopim para 
um processo político sem precedentes anteriores: a autodemarcação das 
TIs entre os anos de 1981 e 1983. Essa ação desencadeou quatro longas 
décadas de conflitos fundiários que redundaram na demarcação das 
TIs Potiguara (1983), Jacaré de São Domingos (1988-93) e Potiguara de 
Monte-Mór (1995-2009) (AZEVEDO, 1986; MOONEN e MAIA, 2008; 
VIEIRA, 2010; PALITOT, 2015).
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figura 4  |  Reconstituição parcial das transformações fundiárias no litoral norte 
da Paraíba entre meados das décadas de 1970 e 1980. fontes: Funai (2020), Incra 
(2020), Sicar (2020), Mendonça (2012). elaboração: Estêvão Palitot (ANO).
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em TIs ainda não demarcadas, com os plantadores de cana pagando um 
valor anual aos líderes locais em troca da permissão do plantio nas áreas 
concedidas por eles (MOONEN e MAIA, 2008; VIEIRA, 2010). A segunda 
situação dizia respeito às aldeias constituídas em torno dos títulos de 
posse distribuídos aos indígenas da sesmaria de Monte-Mór em 1867 pelo 
engenheiro Justa Araújo (PALITOT, 2005). Situados nos altos cursos dos 
rios Jacaré e Grupiúna, seus habitantes reconheciam-se como indígenas, 
mas se viam autônomos em relação à tutela do posto indígena e, por vezes, 
negociavam com não indígenas parcelas dos lotes que ocupavam. Foi 
nessas áreas que o mercado de terras se aqueceu, em virtude da produção 
canavieira, motivando intensos conflitos. A terceira situação era a dos 
povoados de Marcação, Vila Regina (Monte-Mór) e Jaraguá, também 
da sesmaria de Monte-Mór, que se encontravam parcial ou completa-
mente incorporados aos domínios da Companhia de Tecidos Rio Tinto, 
onde não havia espaço para o reconhecimento da condição indígena dos 
moradores e o acesso à terra e ao trabalho era mediado por relações de 
moradia e patronagem. A companhia recrutava trabalhadores para seus 
plantios de eucalipto e cobrava rendas da produção agrícola e extrati-
vista, enquanto o acesso ao manguezal do rio Mamanguape era mantido 
livre. Nessas áreas, o efeito principal do reordenamento produzido pela 
lavoura canavieira foi o cercamento das terras e dos recursos naturais, 
com o consequente deslocamento compulsório das famílias que viviam 
em sítios dispersos para esses três povoados. Nesses locais, os conflitos 
explodiram quase imediatamente, ainda que, nos primeiros anos, tenham 
sido registrados como embates entre trabalhadores rurais e latifundiá-
rios. Somente a partir de meados dos anos 1980 é que a mobilização indí-
gena pela demarcação das terras começaria, com um pequeno grupo de 
famílias persistentes (PALITOT, 2005; VIEIRA, 2010).

Cada uma dessas situações resultou em TIs, que vieram a ser demar-
cadas em função dos conflitos que emergiram a partir da chegada das 
usinas à região. A TI Potiguara corresponde à situação das aldeias que já 
estavam havia algumas décadas eram assistidas pelo posto indígena. A 
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demarcação dessa área foi resultado da intensa mobilização entre os anos 
1978 e 1983 e terminou sendo impactada pela intervenção do governo 
federal através do Exército, que demarcou uma área muito menor que 
a autodemarcada pelos indígenas. Essa redução implicou a exclusão do 
segundo conjunto de aldeias, em sua maior parte localizadas nos rios 
Jacaré e Grupiúna, em áreas da antiga sesmaria de Monte-Mór, onde as 
centenárias posses indígenas estavam entremeadas por ocupações de 
particulares e da Companhia Rio Tinto que foram transferidas no ano 
de 1981 para a Rio Vermelho Agro-Pastoril Mercantil S/A, e posterior-
mente incorporadas pela Usina Miriri (CARELLI, 1984; AZEVEDO, 1986; 
PALITOT e YOGI, 2019).

Além das áreas adquiridas pela Rio Vermelho, outras pequenas parcelas 
de terras passaram a ser objeto de interesse e negociação mercantil. 
Entre elas, as áreas ocupadas por famílias de Grupiúna e Jacaré de São 
Domingos. Essas posses haviam sido sempre reivindicadas como parte 
das TIs a serem demarcadas pelo Posto Indígena da Baía da Traição e 
foram mesmo alcançadas pela autodemarcação do início dos anos 1980 
(AZEVEDO, 1986). Com a intervenção do governo federal e a conse-
quente redução da área demarcada como TI Potiguara, porém, essas 
terras ficaram excluídas dos limites e foram objeto de crescente interesse 
comercial. As áreas dos rios Grupiúna e Jacaré, excluídas da demarcação 
feita pelo Exército, tornaram-se palco de uma intensa corrida fundiária 
entre 1984 e 1987 (PALITOT e YOGI, 2019). 

O que ocorria, então, era um acelerado processo de restrição de acesso 
aos recursos ambientais imprescindíveis à vida das famílias. A tentativa 
de venda de uma parcela familiar em Jacaré de São Domingos impactou 
diretamente o acesso à área entendida como a última reserva territorial 
e econômica viável para as famílias da aldeia (AZEVEDO, 1986; SILVA, 
1993; VIEIRA, 2010; PALITOT e YOGI, 2019). A coleta de mangaba, uma 
atividade extrativista feminina e infantil por excelência, era a mais dire-
tamente ameaçada: 
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A máquina já destruiu mangabeiras e cajueiros no tabuleiro. As 
mulheres da aldeia sobrevivem da colheita da mangaba. Como 
que vão dar de comer as [sic] crianças com a destruição do que 
Deus deu para a gente viver? (Carta Aberta da Comunidade de 
Jacaré de São Domingos, 04/03/1988).

O conflito em Jacaré potencializou as insatisfações com a redução 
da demarcação da TI Potiguara e articulou-se com outras situações de 
conflito a partir da mediação de órgãos da Igreja Católica que prestavam 
assessoria às famílias indígenas e camponesas na Paraíba. A mobilização 
precedente pela demarcação da TI Potiguara indicou o tipo de caminho 
reivindicatório a ser seguido. A crise tomou proporções e intensidade 
ainda maiores nos anos subsequentes, de 1986 a 1992. Os conflitos se acir-
raram, e passaram a ocorrer enfrentamentos diretos entre os indígenas e 
os ocupantes, seguidamente denunciados na forma de cartas abertas às 
autoridades e à imprensa. Inquéritos policiais e judiciais, prisões, ocupa-
ções da sede da Funai e viagens a Brasília (DF) marcaram todo o período 
(SILVA, 1993; PALITOT e YOGI, 2019). 

A homologação da TI Jacaré de São Domingos em 1993 indicou aos 
demais indígenas a possibilidade de reverter o quadro de absoluta preca-
riedade em que viviam, especialmente os que moravam em Jaraguá, 
Marcação e Vila Monte-Mór, antigas áreas de domínio da Companhia de 
Tecidos Rio Tinto que passaram a ser diretamente ocupadas pelas usinas 
Japungu e Miriri (PALITOT, 2005; 2018).

Nos anos 1980 e 1990, os recursos disponíveis nas terras de Monte-Mór, 
Jaraguá e Marcação tornaram-se escassos e a população se viu confinada 
em pequenos espaços: os melhores terrenos nas chãs foram tomados pela 
cana, restando aos agricultores as encostas acidentadas; os espaços para os 
quintais reduziram-se até formar pequenas tiras; e um dos conflitos mais 
sérios se deu com o fechamento do acesso ao manguezal, em Marcação, 
o que provocou uma reação organizada dos pescadores, que cortaram a 
cerca recém-colocada. O plantio canavieiro expandiu-se velozmente, e 
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as poucas terras disponíveis para a agricultura restaram localizadas nas 
encostas e nos alagados. Segundo os indígenas da aldeia Três Rios, a usina 
deixou “um cerco muito pequeno” e “os trabalhadores ficaram impren-
sados nas vargens”. Em Jaraguá, uma criação de búfalos foi utilizada para 
assustar as famílias, obrigando-as a se mudar de sítios mais dispersos 
para o arruado da aldeia. E mesmo o próprio espaço da aldeia havia sido 
tomado pelo canavial, que vinha até o quintal das casas e constrangia as 
possibilidades de reprodução social das famílias (PALITOT, 2018, p. 209). 

Sem área suficiente para se reproduzirem, as famílias dessas locali-
dades passaram a subdividir cada vez mais os espaços disponíveis, confi-
nando os quintais e incrementando um processo migratório volumoso. 
Essas migrações constituíam-se não em abandonos definitivos, mas em 
“expedições” mais ou menos duradouras em busca de recursos desti-
nados a possibilitar um casamento, a construção ou a reforma de uma 
casa, a aquisição de um terreno um pouco maior ou até um pequeno sítio, 
de modo a garantir um espaço de autonomia reprodutiva para as famí-
lias. Esse tipo de processo migratório foi descrito por Afrânio Garcia 
Jr. (1990) em relação aos trabalhadores rurais dos municípios do Brejo 
Paraibano, envolvidos em viagens de ida e volta da zona canavieira até o 
Rio de Janeiro. Nesse retorno, vinham munidos dos recursos econômicos 
suficientes para adquirir um pequeno sítio ou estabelecer um comércio 
que lhes garantisse meios de vida às margens dos empreendimentos 
canavieiros. Esse movimento também foi seguido pelos Potiguara. O 
problema era que nessas aldeias não havia mais espaço para a aquisição 
de pequenos sítios, ilhadas que estavam pelos plantios de cana.

Constrangimentos e conflitos tornaram-se constantes no período em 
que as plantações de cana passaram a dominar os espaços disponíveis. 
Relatos dão conta de restrições referentes ao plantio, à coleta, ao corte 
de lenha, ao acesso ao mangue e até mesmo a jogos de futebol. O campo 
de futebol localizado entre Marcação e Três Rios constituía-se numa 
“ilha” em meio aos canaviais, e os indígenas relatam que, nos domingos à 
tarde, durante as partidas, quatro vigias armados postavam-se nos cantos 
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do campo para impedir que qualquer pessoa arrancasse uma cana para 
chupar. A foto a seguir dá uma ideia de como eram Marcação e o campo 
de futebol nos anos 1990.

figura 5  |  Vista Aérea de Marcação e da aldeia Três Rios no final dos anos 1990. 
Destaque para o campo de futebol em meio aos canaviais. fonte: Atlas do Estado da 
Paraíba (2002). Foto retirada da dissertação de Amanda Marques (2009, p. 120).

Inspiradas pelo sucesso das mobilizações indígenas anteriores, as 
famílias de Marcação, Jaraguá e Vila Monte-Mór se dedicaram à reali-
zação de reuniões, a viagens a João Pessoa e ao envio de cartas à Brasília 
em busca de apoio para a concretização do projeto da demarcação da terra. 
Encontraram apoios nas mesmas organizações que nas décadas ante-
riores deram suporte às mobilizações dos indígenas da Baía da Traição 
e de Jacaré: entidades confessionais e sindicais ligadas à organização 
de trabalhadores rurais e órgãos de defesa dos direitos humanos. As 
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primeiras retomadas14 iniciaram-se ainda em meados dos anos 1990, com 
os indígenas de Jaraguá e Marcação ocupando alguns talhões de cana com 
lavouras. Eram ocupações precárias, que só duravam o tempo de colher 
as plantas de ciclo curto; logo depois, a usina plantava cana de novo. 
Algumas duravam mais tempo, em virtude de acordos firmados com a 
mediação do Ministério Público (PALITOT, 2005; MARQUES, 2009).

No mês de agosto de 2003, duas retomadas simultâneas foram reali-
zadas: uma na fazenda Rafaela, da Usina Miriri, a outra na fazenda Rio 
Claro, da Usina Japungu. A Fazenda Rafaela fica às margens do riacho 
Arrepia, antiga área de ocupação próxima à Vila Monte-Mór. Já a Fazenda 
Rio Claro fica entre Marcação e Jaraguá. Nesse momento foram retomados 
os talhões de cana de frente para a cidade de Marcação. A partir dessas 
ações, retomaram-se cerca de três mil hectares de terras; a aldeia de Três 
Rios foi refundada e se ampliaram as áreas de habitação e agricultura das 
aldeias Jaraguá e Vila Monte-Mór (PALITOT, 2005; MARQUES, 2009). 
Segundo os Potiguara, lutaram para afastar a usina, impedir o cultivo de 
cana e ampliar o espaço para casas, quintais e roçados. 

Mas, se não fossem as nossas lutas para afastar a Companhia, 
afastar a usina, hoje Jaraguá não era mais como está hoje. Hoje 
a terra, ela está nos florescendo bastante, bastante, e sem ela a 
gente não é nada. Não é nada. [...] Três Rios também, né? Três 
Rios também teve aquela grande luta, também. Três meses e 
15 dias por aquela luta ali. Eu estava lá, presente. Porque aquela 
aldeia ali não existia também. Ali era cana também, até o trator 
passar aqui também. Jaraguá também, a usina botou o trator 
em cima de roça de índio que plantou onde era cana, o trator 
veio, passou por cima. E toda essa luta, a gente enfrentou, né? 

14 Termo nativo que designa ações de ocupação de áreas com habitações e roçados. Essas áreas 
são entendidas como anteriormente ocupada por indígenas, que foram deslocados dali. Daí 
argumentarem que se trata de uma reocupação de espaços, uma retomada (ALARCON, 2013; 
PACHECO DE OLIVEIRA, 2018).
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Paramos as máquinas. Hoje, sem a terra, a gente já era. Onde é 
que esse povo ia morar? Onde esse povo ia trabalhar? [...] E sem 
a gente estar com essa terra, onde é que o índio vai parar? [...] O 
índio sem a terra não é nada. (entrevistado a,15 Jaraguá, 2015).

O modo de ocupação das retomadas busca reproduzir as condições 
ideais de espacialização e funcionamento dos grupos domésticos indí-
genas, com quintais amplos e casas de parentes próximos cooperando 
entre si. Para esse fim, as lideranças de Três Rios estabeleceram um 
padrão de divisão de terrenos para as famílias, de modo a garantir espaço 
suficiente para a constituição dos quintais e a construção de novas casas 
dentro deles. Contudo, dada a proximidade com a cidade e a exiguidade 
inicial de áreas disponíveis, o padrão espacial da aldeia foi adaptado às 
condições possíveis, e a distribuição das casas e unidades domésticas 
seguiu um desenho ortogonal em forma de ruas. O formato de arruado 
em Três Rios repete as condições das demais aldeias da TI Potiguara de 
Monte-Mór que vivenciaram restrições territoriais recentes.

Passados quase 20 anos desde a retomada, as habitações se conso-
lidaram e os quintais se desenvolveram com o crescimento das árvores 
frutíferas que se destacam na paisagem, acima dos telhados das casas. 
Muitas famílias conseguiram agrupar suas casas próximas umas das 
outras, reproduzindo em trechos de ruas as relações de cooperação 
familiar. Atualmente, o entorno de Três Rios, Jaraguá e Vila Monte-Mór 
está ocupado integralmente por áreas agrícolas com plantios diversifi-
cados, com destaque para o inhame, a macaxeira, a mandioca, o feijão e 
o milho.16 Os terrenos para agricultura são medidos com áreas maiores 

15 Todas as pessoas entrevistadas tiveram suas identidades ocultadas com a finalidade da preser-
vação de suas pessoas frente a quaisquer possibilidades negativas advindas de sua colaboração 
para as atividades de pesquisa que confluíram para este artigo. 

16 Isso embora a maior parte da área onde a cana era cultivada esteja em pousio, com poucas ativi-
dades agrícolas, dado o elevado índice de acidificação do solo.
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que os voltados à construção de casas e podem ser rotacionados entre 
os indígenas, principalmente se forem utilizados para plantios de ciclo 
curto. Nas áreas onde as famílias desejam estabelecer-se de modo mais 
permanente, plantam bens de raiz em meio aos roçados, árvores frutíferas 
como manga, coco, caju e jaca; após o uso da roça, crescerão e formarão 
um sítio, marco do investimento do trabalho daquela família na terra 
(PALITOT, 2015). 

Até aqui pudemos perceber como os Potiguara se mobilizaram nas 
últimas quatro décadas para demarcar as TIs, recompondo um terri-
tório contínuo sob controle indígena, empurrando as usinas para fora 
de seus limites. Embora esse processo não esteja concluído, ele foi signi-
ficativo no reordenamento social de toda a região.17 A autodemarcação 
e as retomadas constituíram-se como processos de territorialização 
pós-tutelar (PACHECO DE OLIVEIRA, 2018, p. 12) amplamente direcio-
nados pelas lógicas indígenas que recompuseram importantes áreas de 
moradia, produção e preservação ambiental. Ainda assim, a monocultura 
canavieira continua ditando o ritmo econômico local e se faz presente 
nas três TIs. Apesar de formalmente terem afastado e empurrado as 
usinas para longe, os canaviais continuam dentro das TIs, e apenas duas 
aldeias não permitem seu cultivo: Jaraguá e Três Rios. Nas demais, sob 
diferentes arranjos, a cana-de-açúcar se faz presente, seja por ocupação 
direta, seja por arrendamento de terras, seja por espólio de retomadas, 
seja por plantio indígena. 

17 As TIs Jacaré de São Domingos e Potiguara de Monte-Mór ainda enfrentam arrastados processos 
judiciais e, no limite norte da TI Potiguara, ficou excluída da demarcação de 1984 a aldeia Taiepe, 
junto ao rio Camaratuba, que congrega moradias e áreas de plantio de famílias indígenas resi-
dentes ali e na cidade vizinha de Mataraca. As terras dessa aldeia são pressionadas por planta-
dores de cana locais e constituem um foco de tensão e conflito desde os anos 1960, pelo menos.
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“O TEMPO DOS ARRENDAMENTOS”

Como já vimos, ainda antes da efetivação de qualquer um dos processos 
de demarcação das TIs, as usinas e produtores particulares de cana-de-
-açúcar estabeleceram práticas de arrendamento de terras para o cultivo 
da cana-de-açúcar em diversas aldeias, alcançando, nos anos 1980, uma 
área estimada em três mil hectares (AZEVEDO, 1986, pp. 74 e 169-170). A 
prática, que inclui a participação de intermediários indígenas, tornou-se 
um dos elementos centrais nos conflitos que envolveram a demarcação 
da TI Potiguara. Os plantios de cana também produziram uma reorgani-
zação nas relações políticas, descentralizando a representação e alçando 
os líderes locais à condição de caciques (AZEVEDO, 1986; MOONEN e 
MAIA 2008; VIEIRA, 2010).18 Mesmo após a demarcação da área, os arren-
damentos continuaram, com registros oficiais dessa “relação econômica 
especial” em 13 das 20 aldeias potiguaras no ano de 1989. Assim, a presença 
dos arrendamentos para plantio de cana dentro das TIs foi bastante inci-
siva ao longo dos anos 1980 e 1990 e na década de 2000, tendo sido alvo 
de conflitos, denúncias e diferentes iniciativas do Ministério Público 
Federal (MPF), que procurava suprimi-lo19 (MOONEN e MAIA 2008; 
VIEIRA 2010). 

18 Antes dos anos 1980 os Potiguara tinham uma representação política organizada nas figuras 
dos noitários¸ líderes de parentelas locais com obrigações rituais nas festas de São Miguel, e no 
posto de tuxaua ou regente, uma figura de representação geral com uma longa duração histórica, 
cujo cargo era disputado por duas linhagens familiares desde meados do século XX. Por volta 
de 1980, os noitários passam a ser chamados de caciques e o tuxaua/regente de cacique geral. Os 
caciques das aldeias ganharam um incremento em sua autoridade local, enquanto o cacique geral 
foi reposicionado em seu papel de mediação e representação supralocal. A disputa entre as duas 
linhagens pelo cargo de cacique geral foi superada em 2002, com a indicação de um novo líder 
pertencente a uma terceira família, formado nos quadros do movimento indígena nacional, líder 
que contou com apoio das duas linhagens anteriores (VIEIRA, 2001; 2010; PALITOT, 2005).

19 Moonen e Maia (2008, pp. 19-42) transcrevem extensos e detalhados inquéritos civis e policiais 
movidos pelo MPF em 1991. 
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Entre os anos 2000 e 2007, os conflitos locais ligados à ampliação 
das áreas arrendadas, da restrição de terrenos agrícolas, da supressão 
de vegetação em áreas de uso comum (os tabuleiros)20 e da redistribuição 
dos recursos oriundos desses arrendamentos atingiram fortemente as 
aldeias na Baía da Traição e em Marcação. Diferentes unidades de mobi-
lização política, as turmas,21 se enfrentaram em acirradas disputas, que 
muitas vezes extrapolavam os níveis locais de resolução dos conflitos e 
terminavam seguindo para as instâncias de arbitragem da Funai ou do 
MPF (BAGJIELMAN, 2005; VIEIRA, 2010). 

Essa época foi quando o Plantador 122 fez o primeiro avanço 
sobre a aldeia A. Ele era cacique em aldeia B e desmatou uma 
área enorme perto de A. Daí [...] fizeram uma denúncia na Funai 
e acho que foi também para o MPF. [...] Isso provocou uma 
grande reunião, e suspenderam a venda/compra das usinas 
Miriri, Japungu, Agicam e Monte Alegre. O procurador as 
proibiu de tirarem as canas. Que até o pessoal vendeu para 
a [usina] Baía Formosa. Foi nesse período que começou a 
proposta de dividir uma parte do lucro com as comunidades 
[em] que se tinha cana-de-açúcar.23 [...] Até aí... Os planta-
dores cediam a terra e as usinas faziam todo o resto. Hoje, 
grande parte dos plantadores consegue arcar com os custos 
da produção. [...]

20 Tabuleiros são a denominação nativa para áreas de cerrado encontrados no litoral paraibano que 
compõem mosaicos junto à mata atlântica. Bastante comuns nas terras indígenas dos Potiguara, 
constituem um importante referencial ecológico, econômico e cosmológico (CARDOSO e 
GUIMARÃES, 2012).

21 As turmas são um termo nativo aos Potiguara, que designam as unidades de mobilização polí-
tica locais baseadas em princípios de parentesco, convivência, aliança e competição que extra-
polam as relações cognáticas iniciais e possibilitam a atuação de pessoas e grupos em diferentes 
cenários de interação (VIEIRA, 2010, pp. 17-18).

22 Nomes de pessoas e aldeias estão omitidos nesse trecho de entrevista.

23 No caso, dividir parte do lucro da cana com as famílias da aldeia onde essa cana estava sendo 
plantada. 
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Ah... Nessa época também foi quando criaram os limites que 
cada plantador deveria ter. E que a turma que já tinha enormes 
plantações não poderia aumentar suas áreas. Essa prática 
provocou o aumento de muitas famílias e fez o arrendamento 
ser entre os próprios indígenas. Suponhamos, Fulano já plan-
tava cana e queria aumentar sua área plantada: ele ficou preso 
por essa norma. Daí ele me procura para que eu tenha uma 
área também. Só que ele me propôs fazer todo o trabalho e 
me dá parte do lucro, e eu só tenho que assumir que a cana é 
minha. É isso que está acontecendo em algumas famílias por 
aqui. As canas de meia.24 O que antes eram galinhas, vacas, 
cabras, hoje é cana-de-açúcar. E a maioria dos caciques agora 
são plantadores. O discurso é aquele mesmo de antigamente. 
(entrevistado b, Baía da Traição, 2021).

Assim, entre 2006 e 2007, o Ministério Público Federal conseguiu 
viabilizar um termo de ajustamento de conduta (TAC), que garantiu a 
retirada dos arrendatários das TIs e a divisão dos tratos de cana entre os 
Potiguara (VIEIRA, 2010, p. 244). 

A eficácia dessa medida se deve à grande pressão interna pela redistri-
buição dos recursos fundiários e produtivos, que ficavam nas mãos dos 
poucos arrendatários. Também houve ampliação do acesso dos indígenas 
a diferentes fontes de financiamento e aquisição de habilidades técnicas 
no trato do cultivo canavieiro. Ainda assim, práticas muito próximas ao 
arrendamento de terras continuam a ocorrer. Certas pessoas atuam na 
região como financiadores privados de plantios de cana e são conhe-
cidas como laranjas, intermediando diferentes modalidades de parceria:

24 Expressão que se refere à diferentes práticas produtivas agropecuárias baseadas na partilha dos 
resultados da produção, em que duas ou mais pessoas aportam distintos insumos produtivos 
(terra, sementes, capital, matrizes, maquinário, adubos, forragens etc.). Quando a divisão do 
produto é feita em partes iguais, pode ser chamada de meação, embora o termo possa se estender 
para arranjos mais desequilibrados entre as partes. 
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entrevistado c: É, existem dois modelos diferentes, que estão 
acontecendo. Eu já descobri... Tinha descoberto um modelo e 
depois descobri outro modelo de arrendamento. Um é assim: ele 
[o laranja] só usa o nome do índio para fazer esse arrendamento. 
Só que ele gasta, né? Faz tudo. Ele dá o dinheiro ao índio pelo valor 
do arrendamento. Se eu não estiver enganado, são 600 reais, 800 
reais. Agora aumentou parece que foi pra mil. E, aí, tudo é por conta 
dele: gasto, plantação. E na hora de colher ele só usa o nome do 
índio pra colocar na usina, mas, na hora que a usina vai pagar, é, 
paga ao rapaz que arrendou. Já o outro modelo é assim. No caso 
de seu Sicrano, esse tal de Sicrano, é, dessa usina X, que é uma 
outra usina, eles emprestam o dinheiro. Aí o índio planta a cana 
com o dinheiro que o dono da usina deu e, no final, na colheita, 
no momento da colheita, o indígena paga o que emprestou e o 
juro que deu, o juro que ele emprestou, e o resto, ele [o usineiro] 
devolve para o dono da cana [o índio]. [...] O indígena, na hora 
de colher, só recebe depois dos descontos com juros e recebe o 
restante, [neste] segundo modelo!

pesquisador: Então a usina funciona como uma espécie de banco 
nesse segundo modelo?

entrevistado c: Sim.

p e s q u i s a d o r : Esses dois modelos permitem que haja uma 
ampliação no número de pessoas que podem estar envolvidas 
com o plantio de cana, né? 

entrevistado c: Isso mesmo [...]. Hoje ele envolve mais gente, 
verdade. (entrevistado c, Marcação, 2021)

Mas eu acredito que a prática do arrendamento ainda exista. Vou 
dar um exemplo: Plantador 2 apareceu há algum tempo com um 
trator novo, e tenho certeza que ele usou esse trator como moeda 
de troca com a produção de cana dele, que é pequena, e com o 
aliciamento de mais gente para vender a cana pra usina tal. Talvez 
para a turma de Marcação o arrendamento tenha acabado, mas 
para a turma da Baía, em especial aldeia C, não tenha. Depois que 
o pessoal de aldeia C aprendeu que pode ir à usina pegar dinheiro e 
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pagar na produção da cana, a área plantada da redondeza da aldeia 
só aumentou. Plantador 3 é um grande exemplo. Então, penso que 
os arrendamentos não tenham acabado. Mudou a forma de fazer, 
mas ele ainda existe. Mesmo a cana sendo de alguns indígenas, em 
alguns momentos ela é toda vendida antes mesmo de completar o 
ciclo da colheita. (entrevistado b, Baía da Traição, 2021).

Assim, a partir da primeira década do século XXI, as formas de financia-
mento dos plantios de cana dentro das aldeias potiguaras tornaram-se mais 
sofisticadas, buscando contornar as legislações indigenista e ambiental 
e ampliando as cadeias produtivas de modo a diluir as responsabilidades 
civis e legais que poderiam advir da detecção de irregularidades nos plan-
tios. Aos indígenas foi transferida grande parte da responsabilidade legal e 
dos ônus materiais e judiciais da produção, enquanto os sistemas de finan-
ciamento e comercialização da produção seguiram praticamente inalte-
rados. Esse processo já havia sido evidenciado e etnomapeamento dos 
Potiguara da Paraíba promovido pela Funai (CARDOSO e GUIMARÃES, 
2012, pp. 83-84).

A CANA COMO PRODUTO INDÍGENA

Desde os anos 1980, a maioria das análises sobre a relação dos Potiguara 
com o plantio canavieiro enfatiza as dimensões conflituosas e assimé-
tricas do empreendimento, ressaltando as desigualdades e irregularidades 
que perpassam as práticas de concentração fundiária, arrendamento 
de terras da União, exploração da força de trabalho, subordinação de 
fornecedores indígenas, degradação e passivos ambientais, entre outros 
problemas. Pretendemos adensar essa análise com dados etnográficos, 
ambientais e agronômicos recentes, de modo a compreender por que o 
plantio de cana-de-açúcar faz tanto sucesso entre muitas famílias indí-
genas e como essa monocultura tem se reproduzido dentro das terras 
demarcadas e ainda em conflito. 
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Dados empíricos coletados a partir de diferentes fontes e métodos 
nos permitem olhar para essas questões de maneira mais detalhada. 
Tomamos como premissa básica o fato de que o conflito é um dado estru-
turante do campo analisado, cuja latência muitas vezes se manifesta em 
acirrados embates, e que a capacidade de agência dos indígenas é efetiva-
mente muito maior do que nos fazem crer certas leituras mais apressadas.

O primeiro dado que levamos em consideração encontra-se registrado 
em Etnomapeamento dos Potiguara da Paraíba (CARDOSO e GUIMARÃES, 
2012), uma detalhada análise socioambiental participativa do conjunto das 
três TIs promovida por uma equipe contratada pela Funai entre 2010 e 2012. 
Nesse estudo, evidencia-se o mosaico heterogêneo de ambientes intensa-
mente manejados que compõem as TIs, distribuídos da seguinte forma:

[...] os canaviais (cerca de 10.000 ha [hectares]), áreas de 
capoeiras, roças e pastos (cerca de 5.100 ha), capoeiras 
finas e carrasco (cerca de 4.800 ha) e quintais e sítios 
(cerca de 1.300 ha). As áreas com floresta de maior porte 
e tabuleiros representam juntas cerca de 8.400 hectares 
e o paũ cobre cerca de 1.900 hectares, dos 33.757 ha que 
totalizam as três Terras Indígenas. (Ibid., p. 22).

Assim, a cana-de-açúcar ocupa cerca de um terço do total das TIs. O 
montante da área canavieira registrado nesse estudo (dez mil hectares) 
chega a ser maior que as informações fornecidas pela Funai em seu site 
oficial (cinco mil hectares)25 e maior que o número que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) registra para os três municípios como 
área plantada e colhida com cana em 2019 (cerca de seis mil hectares).26 

25 Ver: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/5707-associacao-potigua-
ra-de-plantadores-de-cana-visa-recuperacao-ambiental. Acesso em: 10 de jan. 2020. 

26 De acordo com dados disponíveis sobre a produção agrícola dos municípios de Baía da Traição, 
Marcação e Rio Tinto na Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do IBGE: https://www.ibge.gov.
br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-
-culturas-temporarias-e-permanentes.html?=&t=resultados. Acesso em: 10 jan. de 2021.

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/5707-associacao-potiguara-de-plantadores-de-cana-visa-recuperacao-ambiental
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/5707-associacao-potiguara-de-plantadores-de-cana-visa-recuperacao-ambiental
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e-permanentes.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e-permanentes.html?=&t=resultados
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/9117-producao-agricola-municipal-culturas-temporarias-e-permanentes.html?=&t=resultados
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Durante a confecção das perícias sobre a TI Potiguara de Monte-Mór 
(PALITOT, 2015) e Jacaré de São Domingos (PALITOT e YOGI, 2019), 
tivemos a oportunidade de verificar esses dados em campo e inclusive 
corrigir alguns registros discrepantes, como: a) áreas de canavial (500 
hectares) que foram retomadas nas aldeias Três Rios e Jaraguá e atual-
mente contemplam residências, sítios e plantios diversificados; b) áreas 
na TI Jacaré de São Domingos de vegetação de tabuleiro (cerrado) ínte-
gras que os dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente (MMA) regis-
tram como pastagem degradada (800 hectares); e c) áreas de rotação 
de culturas entre cana, mandioca, macaxeira, milho e feijão, com ampla 
distribuição nas três TIs. 

Nas imagens de satélite estudadas e confrontadas com informações 
de campo também observamos que a extensão dos canaviais no interior 
das TIs é muito mais fragmentada e descontínua que no seu entorno, 
onde registram-se grandes latifúndios dedicados exclusivamente a essa 
cultura. Assim, a distribuição da monocultura nas terras dos Potiguara 
apresenta diferenças em relação àquela que é realizada fora dos seus 
limites. Embora os processos técnico-financeiros para o plantio de cana 
sejam praticamente os mesmos dentro e fora das TIs, outros elementos 
proporcionam diferenças nesse tipo de produção. O cultivo de cana, em 
algumas aldeias, é assim incorporado às lógicas reprodutivas dos grupos 
domésticos indígenas, mas não sem contradições. 

Além da técnica em si, outros fatores são relevantes em relação à 
produção canavieira dos Potiguara. Um deles diz respeito ao gerencia-
mento dos lotes produzidos. As relações de parentesco e aliança são extre-
mamente relevantes para a formação dos mosaicos produtivos das TIs. 
Cada aldeia potiguara é composta por um conjunto de grupos domés-
ticos aparentados entre si que costumam descender de um número 
restrito de ancestrais comuns, cujos direitos de uso sobre áreas delimi-
tadas são reconhecidos de modo costumeiro. Essas áreas de produção 
agrícola estão entremeadas por outras de uso comum (matas, mangues, 
várzeas, tabuleiros) dissociadas da precedência reconhecida de qualquer 
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família. Em muitas aldeias da TI Potiguara, a apropriação das terras de 
uso agrícola tem se expandido sobre as áreas de uso comum, movida seja 
pelo crescimento demográfico, seja pela concentração fundiária que os 
plantios de cana demandam, o que gerou os já mencionados conflitos 
recentes (AMORIM, 1970; BAGJIELMAN, 2005; VIEIRA, 2010; PALITOT 
e YOGI, 2019).

Já na aldeia Jacaré de São Domingos, as plantações de cana são enca-
radas como espólios da intensa luta da terra que os seus habitantes susten-
taram por mais de 20 anos. Assim, a área de cana que havia sido ocupada 
pela usina Miriri foi dividida entre as famílias da aldeia após as decisões 
judiciais do Supremo Tribunal Federal (STF) que confirmaram a homo-
logação da TI Jacaré de São Domingos. 

Isso aqui tudo era da usina aí... Quando... Alegaram antes porque 
os antepassados era que trabalhavam por aqui, né? Quando foi 
depois, a usina arrumou essa posse, não sei como... Aí, começou 
a trabalhar. Aí, a gente entrou com ela na Justiça. Quando o 
procurador deu a causa, que estava com cana, a gente ficou com 
algo em torno de 408 hectares de terra. Quando fez a divisão 
por família... Aí, na época em que foi dividida, aqui só tinha cem 
famílias. Aí, foi dividida, quatro hectares para cada uma, dado 
pelo procurador, Funai, tudo presente com a gente... Aí, ficou 
no domínio da gente, com as canas... (entrevistado d, Jacaré 
de São Domingos, 2019).

Com o passar do tempo, a população aumentou, e a dinâmica de 
ocupação do solo também alterou a divisão original das áreas de cana. A 
lógica dos arranjos familiares predominava, muitas vezes com a concen-
tração dos tratos de cana sob a direção de um dos membros da parentela. 
Evidenciamos que os custos elevados para a manutenção dos plantios ou 
para sua reconversão em outros tipos de cultura levou algumas pessoas a 
transferirem essa responsabilidade para algum parente com mais recursos. 
Essas transferências podem ocorrer mediante a venda do direito de uso 
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da terra,27 um arranjo produtivo anual que inclui o compartilhamento e 
a redistribuição dos resultados econômicos dos plantios ou até mesmo 
a contraprestação de outros tipos de bens e serviços.

Na época, foram só quatro hectares que dividiu, né? E ainda foi 
muito pouco para a gente. Agora, hoje em dia, dizem: “Mas por 
que fulano tem muito?”. Porque, vamos pensar assim... O pai 
de fulana aqui. O pai de fulana, ele não está trabalhando, mas 
ele ganhou a área. Aí, ele não quis trabalhar, e quem trabalha 
é o irmão dela... Beltrano não quis trabalhar, aí quem trabalha 
é o irmão dela. Aí... Foram cem famílias que ganharam a cana 
pela justiça, hoje só 48 têm cana... Que é documentado na 
usina. De cem, só ficaram 48... Quer dizer, 52 passaram a terra 
para outro trabalhar, porque não quiseram trabalhar [com a 
cana]. As filhas de seu sicrano, elas ganharam quatro hectares, 
a família é que está tomando conta ou passou para outro 
parente, né? Está entendendo? Assim, tem um bocado assim. 
(entrevistado d, Aldeia Jacaré de São Domingos, 2019).

Nas três TIs, a maior parte da cana-de-açúcar é cultivada por famílias 
potiguaras, mesmo que ainda haja certas áreas reputadas como arrenda-
mentos de terras sob o nome de parcerias produtivas e até mesmo ocupa-
ções não indígenas aguardando extrusão administrativa ou judicial, como 
no caso da TI Potiguara de Monte-Mór. Os plantios diretamente mane-
jados pelas famílias indígenas também são diversos entre si, havendo 
famílias com áreas maiores e contínuas, como em algumas aldeias de 

27 Para os Potiguara é comum a transferência dos direitos de uso da terra entre indígenas, mediante 
pagamento e contratos celebrados diante da representação local da Funai. Trata-se de uma 
prática já existente no período do SPI, como identificou Amorim (1970), que contorna a vedação 
legal de comercialização de terras da União, como as TIs. O que é transacionado não é a terra 
em si, mas os bens produzidos nela (plantações, pomares, casas etc.) ou o direito de usufruir 
da possibilidade de produzir em determinada área. Algumas aldeias ainda possuem estoques 
de terras comuns disponíveis para cessão gratuita entre seus membros, mas outras já estão 
completamente loteadas entre as famílias residentes.
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Marcação. Porém, o padrão são áreas de cana pequenas, a maior parte 
com menos de dez hectares.

Nessas áreas menores, a cana-de-açúcar faz parte de um sistema 
de rotação de culturas manejado pelos Potiguara como parte da lógica 
de reprodução de seus grupos domésticos. Ao findarem três ou quatro 
ciclos de cana, os produtores passam a cultivar as espécies de roçado 
(mandioca, macaxeira) no lugar da cana. Relatam que os roçados que 
sucedem os canaviais produzem muito bem, aproveitando o resto do 
fertilizante presente na terra. 

A mandioca possui raízes que atingem camadas mais profundas do 
solo, ou seja, recuperam nutrientes do plantio anterior, o da cana. O 
sistema que rotaciona essas duas culturas permite a recuperação de 
parte da adubação perdida no plantio da cana-de-açúcar, encontrada 
numa camada mais profunda. As áreas podem ainda ser deixadas para 
descansar, se a aldeia julgar isso necessário.

Ao plantarem os roçados após os ciclos da cana, os Potiguara realizam 
a reciclagem da adubação da cana. Além disso, a rotação da cultura quebra 
os ciclos de pragas e doenças instaladas em um sistema de monocultivo. 
Assim, ao plantar a mandioca, da família das euforbiáceas, os Potiguara 
favorecem o reequilíbrio de populações de pragas e doenças do sistema. 
Além disso, o uso do pousio permite a recomposição da estrutura química, 
física e biológica do solo, favorecendo o reequilíbrio da fertilidade.

Na Figura 6, temos um exemplo de como funciona a rotação de culturas, 
voltada aos roçados e à cana-de-açúcar, no sistema implementado por um 
grupo doméstico da aldeia Grupiúna dos Cândidos. Encontramos uma 
área de mandioca com cinco meses e outra com um roçado recém-plan-
tado; temos ainda uma área de pousio e outra de cana-de-açúcar. Quando 
a cana for colhida, a área será ocupada com roçados de mandioca; já a área 
que estava em pousio dará lugar a uma nova área de cana, e a área antes 
ocupada pelo roçado mais novo será deixada em pousio.
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Nesses plantios familiares, a cana-de-açúcar aparece como uma espécie 
de “poupança doméstica”, constituída pelo produto com maior liquidez 
no mercado local. É a partir dessa cultura que as famílias indígenas se 
inserem nas trocas comerciais, ainda que não se trate da única ativi-
dade desenvolvida pelos grupos domésticos nas aldeias. Como pudemos 
observar, muitas das famílias que plantam cana também realizam outras 
atividades produtivas, como o2 manejo de sistemas agroflorestais, além 
de diferentes formas de assalariamento rural e urbano. Esse modo de 
produção pode ser observado na Figura 7. 

figura 6  |  Rotação de culturas e pousio com roçado e cana-de-açúcar na área de um 
grupo doméstico na aldeia Grupiúna dos Cândidos. fonte: dados de campo (PALITOT 
e YOGI, 2019, p. 364). elaboração: Euriko dos Santos Yogi (2019). 
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figura 7  |  Plantio de roçado de milho por grupo doméstico na aldeia Laranjeira (Baía 
da Traição). Podemos observar ao fundo plantios de mandioca, cana, coco e capoeiras 
com fruteiras. fonte: Thayná Donato Gomes (2021).

O plantio de cana praticado nas aldeias guarda certas diferenças da 
lógica industrial de produção, na qual os plantios são renovados sistema-
ticamente, sem rotação de culturas. Nos plantios convencionais de cana, 
os ciclos de produção são bem marcados pelo uso de um pacote tecnoló-
gico que inclui calagem, adubação, renovação genética das cultivares e 
utilização de agrotóxicos diversos. Nas duas aldeias da TI Jacaré de São 
Domingos, a maior disponibilidade de terras permite o manejo da mata 
secundária (pousio) e a rotação de culturas, de modo que os Potiguara 
dessas aldeias vêm desenvolvendo uma maneira própria de plantar cana-
-de-açúcar, segundo sua própria lógica e seus próprios conhecimentos. 
Essa modalidade de produção acabou por gerar maneiras de reciclar 
adubos e quebrar os ciclos dos insetos considerados pragas para a produção 
de cana, diminuindo ou dispensando o uso de agrotóxico. 
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Contudo, em outras áreas dentro das TIs, o plantio de cana ocorre de 
modo contínuo, o que termina por produzir alterações duradouras no solo, 
como a extinção do banco de sementes, e mudanças em suas dimensões 
química e biológica, desestruturando-o em seu aspecto físico. Dificilmente 
essa área daria bons roçados ou seria viável para a prática tradicional da 
agricultura realizada pelos Potiguara. Isso porque eles utilizam justamente 
a mata secundária (capoeira) para recompor a matéria orgânica do solo, 
que recupera a microbiota e disponibiliza nutrientes para as culturas.

Portanto, nessas áreas, os Potiguara continuam a reproduzir o plantio 
de cana marcado pelo pacote tecnológico hegemonizado pelas usinas. Em 
tais áreas não há rotação de cultura e muito menos pousio. O manejo da 
cana-de-açúcar varia de um produtor para outro, e a maioria depende do 
aluguel de máquinas ou de equipamento cedido pela Funai e pelas prefei-
turas para o plantio.

As usinas da região compram a produção de cana das aldeias e, por 
vezes, emprestam dinheiro e/ou insumos como adubos. O plantio é reali-
zado pelos indígenas, assim como os tratos culturais, e a colheita é feita 
pelas usinas. O valor do custo dos adubos e do serviço de colheita é descon-
tado ao final da safra, e o preço é estabelecido pelas usinas a partir do teor 
de açúcar da produção: “Aparece tanto do comprador de cana, ninguém 
sabe nem de onde vem tanto, vem da Monte Alegre, vem da Miriri, vem 
da Japungu, vem da Baía Formosa, vem aqui da Agicam, aí quem tem já 
está vendendo” (entrevistado e, Aldeia Jacaré de São Domingos, 2019)

A usina ajuda em insumo, que é mais adubo e calcário; quando 
o agricultor for vender a cana, ele desconta do valor total. A 
usina desconta os insumos adiantados e o serviço de colheita 
e transporte — corte, carreto e transporte CCT. Descontando 
tudo isso, o agricultor vai receber seus 50 reais por tonelada. 
(servidor da empresa de assistência técnica e extensão 
rural, Marcação, 2019).
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A usina, se a gente precisar, ela ajuda, ela fornece o adubo, né? 
Eles adiantam, para a gente pagar depois. As máquinas não, 
aqui eu não boto máquina, não. O preço depende, porque elas 
compram pelo doce da cana. Se a cana tiver o doce bom, se 
ele adiantar o adubo, a gente pode até vender para outra, mas 
a gente tem obrigação de retornar para lá, porque estamos 
devendo, né, aí ele vai e desconta. (entrevistado f, Aldeia 
Jacaré de São Domingos, 2019).

Assim, a produção canavieira dos Potiguara guarda especificidades 
importantes, principalmente no que toca à organização familiar dos 
plantios. Os cultivos, porém, são determinados em última instância 
pelos principais agentes do mercado na região, as usinas, que impõem os 
principais direcionamentos em relação a períodos de plantio e colheita, 
preços e pacotes tecnológicos. O mapa a seguir, produzido no contexto 
do etnomapeamento potiguara, em 2010, identifica a rede econômica 
da cana que opera num circuito fechado entre as usinas, os produtores 
indígenas e os intermediários, destacando o direcionamento do fluxo 
da produção. Ele não identifica, porém, os fluxos dos rendimentos, cuja 
fração minoritária termina por retornar para as aldeias. 

Ainda que os rendimentos da produção retornem apenas em parte para 
as aldeias e terminem concentrados nas mãos dos grupos domésticos que 
gerenciam e intermediam as plantações, trata-se de um montante finan-
ceiro significativo para as economias locais, um aporte mais ou menos 
seguro de recursos com uma periodicidade regular. Assim, os interesses 
das famílias produtoras de cana são muito fortes no quadro político das 
TIs, apesar dos notórios problemas socioambientais trazidos pelo cultivo 
e da tensão que ele provoca sobre o estoque de terras disponível.
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figura 8  |  Rede Econômica da cana. fonte: Adaptado de Funai (2011, p. 109).
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Para a realização desse monocultivo, toda a mata nativa é retirada. Perde-se 
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28 A sigla pH significa potencial hidrogeniônico e consiste num índice que indica a acidez, a neutra-
lidade ou a alcalinidade de um meio qualquer, nesse caso o solo agrícola. 
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do solo pela calagem,29 realiza-se a adubação de fundação (primeira 
adubação realizada na implantação da cultura), plantam-se clones de 
um cultivo rentável e controlam-se os níveis de pragas e doenças por 
meio de agrotóxicos.

O uso intensivo do solo para o plantio de cana-de-açúcar altera suas 
características biológicas, físicas e químicas. Os plantios de cana-de-açúcar 
em dado solo impedem que a sucessão vegetal cumpra sua função na 
ciclagem de nutrientes; os solos começam a se empobrecer e demandam 
cada vez mais insumos agrícolas para prover boas colheitas. 

Para Whitaker e Bezzon (2006), existe uma degradação ambiental 
muito visível no litoral nordestino. A substituição das florestas nativas 
pela cana desestrutura todos os ecossistemas terrestres e aquáticos, 
tornando-os extremamente frágeis diante dos impactos causados pela 
monocultura. A devastação das florestas, por sua vez, coloca muitas espé-
cies animais e vegetais em risco de extinção.

A cana-de-açúcar colhida através da queima possui efeitos negativos, 
como a elevada emissão de gases na atmosfera, a degradação dos solos 
e a poluição de mananciais e centros urbanos (SPAROVEK et al., 1997). 
Se forem colhidos por máquinas, colhedoras e transbordos com massa 
total de 20 a 30 toneladas, sucessivos cultivos aliados a condições variá-
veis de conteúdo de água no solo têm elevado potencial de compactação 
(BRAUNACK et al. 2006). Para Vasconcelos et al. (2010), a cana-de-
-açúcar cultivada sucessivamente favorece a compactação do solo pela 
diminuição de macroporos e pelo aumento da densidade.

Além da alteração das características físicas do solo em longo prazo, 
evidenciamos o efeito preocupante do acúmulo de resquícios de pesti-
cidas, pois, como afirmam Kearney et al. (1967), ao passo que certos 
pesticidas são degradados rapidamente em solos com elevados níveis 
de matéria orgânica, outros são degradados lentamente.

29 Calagem é uma técnica utilizada no preparo do solo agrícola. Materiais de calcário são adicio-
nados ao solo para neutralizar a sua acidez, aumentando sua produtividade e seu retorno 
financeiro.
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Para Ramalho e Sobrinho (2001), alguns ecossistemas têm indi-
cado concentrações elevadas de metais pesados em áreas próximas de 
complexos industriais urbanos e áreas de agricultura altamente tecnifi-
cada. O aumento anormal das concentrações desses elementos nos solos 
de tais áreas resulta da aplicação de fertilizantes, corretivos e agrotóxicos.

Dois fatores desestabilizam a capacidade de recomposição das matas 
após o cultivo da cana: o preparo químico contínuo do solo com corretivos 
e fertilizantes e a inviabilização do banco de sementes do solo30 por conta 
das queimadas recorrentes. A área desmatada e cultivada sucessivamente 
com cana-de-açúcar inviabiliza assim o manejo da sucessão vegetal. Tais 
alterações nas características físicas, químicas e biológicas, principal-
mente em solos arenosos, implicam na necessidade de um manejo que 
reequilibre o sistema através de agricultura de base ecológica.

Esses procedimentos, característicos da escalabilidade da agricultura 
modernizada, resultam na perda biodiversidade, causada pela retirada 
direta das matas, na alteração das condições químicas, físicas e bioló-
gicas do solo e na contaminação de rios e lençóis freáticos, adubados 
com químicos e agrotóxicos. 

É assim que a atividade canavieira em TIs compromete o equilíbrio 
ambiental inerente ao modo tradicional de produção. É um tipo de ativi-
dade marcada pelas conquistas científicas no ramo da agronomia, alta-
mente integrada aos mercados e à indústria química da agricultura, 
baseada em pacotes tecnológicos que contrastam com o modo tradi-
cional da agricultura. Esse tipo de atividade gera problemas ambientais 
e sociais já evidenciados desde os anos 1970.

No contexto das terras potiguaras, podemos identificar ainda os 
impactos da supressão das vegetações nativas primária e secundária, 
principalmente aquelas localizadas em áreas de uso comum (tabuleiros, 
encostas, matas ciliares e manguezais). Essa pressão antrópica sobre os 

30 Conjunto de sementes de espécies nativas que se acumulam no solo a partir das formações 
vegetais originais.
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ecossistemas locais é evidenciada por Silva (2021, p. 24), quando trata 
do declínio das áreas de floresta no interior de TIs e identifica, a partir 
do aplicativo MapBiomas,31 o desmatamento de mais de 1.500 hectares 
de formações florestais no período de 2016 a 2019. Isso corresponde à 
elevação do valor da produção de cana no mesmo período, de acordo com 
o IBGE, o que podemos observar nos gráficos a seguir.

GRÁFICO 1  |  USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS TERRAS INDÍGENAS POTIGUARAS 
(FORMAÇÃO FLORESTAL 2015-2019) 

fonte: Elaborado a partir do aplicativo MapBiomas por Bruno Rodrigues da Silva (2021: 24)

31 Ver: https://mapbiomas.org/. Acesso em: 30 mar. 2022.

9000 

8500

8000 

7500 

7000 

2015 20202019201820172016

8269

8815

8244

7805

7277

FORMAÇÃO
FLORESTAL

https://mapbiomas.org/


404

GRÁFICO 2  |  SÉRIE HISTÓRICA DO VALOR DA PRODUÇÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR 
NOS MUNICÍPIOS COM TERRAS INDÍGENAS POTIGUARAS (2004-2019) 

fonte: IBGE (2020).

A Figura 9 representa a fragmentação das florestas no interior das TIs 
potiguaras. Esse é outro fator acentuado como consequência da expansão 
da monocultura, pois não é apenas a cana-de-açúcar que avança sobre as 
áreas florestais, mas também os roçados tradicionais. A prevalência econô-
mica do cultivo canavieiro termina por afetar a conformação de todas as 
outras paisagens na região, como já havíamos mencionado, tensionando 
áreas de preservação e outras áreas produtivas, que são “empurradas”, 
exercendo pressão sobre áreas com vegetação nativa.

Por outro lado, existem áreas de recomposição da mata atlântica, como 
a TI Jacaré de São Domingos. Boa parte dessas formações se encontra 
próxima aos cursos d’água, na parte de relevo dissecado, constituindo 
suas matas ciliares. Como os moradores dessa TI dispõem de uma área 
maior para manejar a cana com outras modalidades de produção como 
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figura 9  |  Fragmentos de formação florestal no território potiguara (2019). fonte: 
Silva (2020, p. 30). 

fontes: Base Estadual (IBGE, 2015).
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os sistemas agroflorestais (SAFs), o manejo de sucessão vegetal nas 
aldeias de Jacaré de São Domingos e Grupiúna permitiu o processo de 
recomposição das matas, notadamente aquelas situadas ao longo dos 
rios, como identificamos em campo (PALITOT e YOGI, 2019). A Figura 
10 nos auxilia a visualizar a recomposição de áreas de mata ciliar nessa 
TI entre 1992 e 2002.

figura 10  |  Remanescentes de Mata Atlântica na Terra Indígena Jacaré  
de São Domingos. Elaborado a partir do Geoportal do Ministério do Meio Ambiente 
(i3Geo MMA). elaboração: Euriko dos Santos Yogi (2019).

Hoje, as matas ciliares da TI Jacaré de São Domingos estão recom-
postas e atendem ao Código Florestal, que prevê como áreas de proteção 
permanente (APP) faixas marginais de qualquer curso d’água natural, em 
largura mínima de 30 metros para cursos d’água de menos de dez metros.

Além de impactar o solo, os estoques de terras cultiváveis e as áreas 
de preservação, o cultivo da cana interfere diretamente nos recursos 
hídricos disponíveis nas TIs. São as áreas de nascentes (fontainhas), as 
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grotas, os riachos, rios e as marés32 dos estuários dos rios Camaratuba e 
Mamanguape, que recebem com mais intensidade os efeitos da erosão 
e da lixiviação, do assoreamento e da contaminação do solo por fertili-
zantes e agrotóxicos. 

Os rios Mamanguape e Camaratuba são especificamente atingidos pelo 
assoreamento cumulativo, que carrega sedimentos de toda a bacia acima 
das TIs, onde os plantios de cana são muito mais extensivos. Além disso, o 
derramamento ou vazamento de resíduos da produção das usinas Monte 
Alegre e D’Pádua é relativamente frequente.33 Denominado localmente 
de calda, esse resíduo é conhecido mais amplamente como vinhoto ou 
vinhaça e provoca grande mortandade de peixes, crustáceos e moluscos, 
o que causa prejuízos às atividades pesqueiras, inclusive à alimentação 
das famílias indígenas, que dependem dos pescados como fonte de prote-
ínas cotidiana. 

Outro elemento de degradação ambiental presente na área é a falta 
de controle nos processos de queima da cana para colheita manual, que 
terminam por se alastrar e incendiar áreas agrícolas e florestais vizinhas. 
Às vezes, as queimas são realizadas perigosamente próximas das casas 
e dos quintais das aldeias. O processo de colheita manual é onipresente 
nas TIs, ainda que haja mecanização nas áreas das usinas vizinhas. Todo o 
trabalho de corte é feito de modo braçal. Apenas o carregamento dos tremi-
nhões34 de cana é realizado por maquinário, que se desloca por estradas 
vicinais abertas e mantidas pelas usinas, visando à agilidade da colheita, 
já que, após cortada, a cana desidrata rapidamente, perdendo açúcares. 

32 Fontainhas é como os Potiguara denominam as áreas de nascentes e minas de água nos terrenos 
de tabuleiros; grotas são as depressões acentuadas nos vales dos pequenos rios no interior das 
terras indígenas, locais preferidos para a edificação das aldeias; maré é o termo nativo para as 
águas dos estuários dos rios Mamanguape e Camaratuba, que recebem influência direta do mar 
e banham os manguezais.

33 A Usina Monte Alegre, no rio Mamanguape, e a Usina D’Pádua, no rio Camaratuba.

34 Caminhão com três carrocerias articuladas na forma de vagões de carga aberta. 
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A MÃO DE OBRA INDÍGENA 

Além de aumentar a demanda terras, o empreendimento sucroalcoo-
leiro requisita grandes quantidades de mão de obra em períodos sazonais 
para plantio, colheita e processamento da cana. As aldeias e os povoados 
regionais tornaram-se repositórios de massas de trabalhadores facil-
mente recrutáveis pelas usinas e pelos produtores de cana. Essa cadeia 
produtiva tende a gerar uma imobilização da força de trabalho local, que 
fica à espera dos chamados periódicos de plantio, adubação, colheita e 
moagem. O tráfego de ônibus (e até caminhões) que leva os trabalha-
dores das aldeias aos canaviais e às usinas é comum e rotineiro (PERES, 
2004; FUNAI, 2011, p. 104).

A safra da cana-de-açúcar ocorre no segundo semestre do ano, numa 
época pouco propícia à coleta do caranguejo, que se encontra em fase de 
troca da carapaça. “Porque o trabalho que tem aqui: mangue e cana. Usina. 
Quando a usina para, esse povo que tão aqui tudinho [sic] cai dentro do 
mangue. Quando não é no mangue, é na mata” (entrevistado a, Jaraguá, 
2015). Quando acaba o período de trabalho nas usinas, a partir do mês de 
dezembro, os caranguejos já estão na fase ideal para a coleta. Atualmente, 
esses vínculos de trabalho se mantêm, mas são complementares às ativi-
dades no manguezal e na agricultura. É por isso que o assalariamento na 
indústria canavieira ainda é uma importante fonte de recursos monetá-
rios para muitas famílias potiguaras (PALITOT, 2015; ARAÚJO, 2017).

As relações assimétricas de trabalho não ocorrem apenas opõem 
apenas as usinas e aos indígenas — também são reproduzidas entre os 
Potiguara, que utilizam a mão de obra local nos plantios de cana. Apesar 
de muitos grupos domésticos indígenas contarem apenas com sua força 
de trabalho familiar para realizar as tarefas do trato dos canaviais, outros 
possuem áreas maiores e recursos suficientes para contratar mão de obra 
nas próprias aldeias. 
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Quando as pessoas não são suficientes para a demanda dos traba-
lhos na mão de obra, o dono do plantio da cana de açúcar ou da 
roça contrata grupos da própria aldeia e de outras aldeias, e isso 
é muito comum porque as pessoas mesmo se oferecem para 
exercer tais atividades, as ferramentas e as refeições na maioria 
das vezes eles já trazem de suas casas. (GOMES, 2021, p. 33)

Baseadas na desigualdade, as relações de trabalho assalariado nas 
usinas reproduzem diferenças materiais e simbólicas importantes em 
meio aos trabalhadores. Alguns poucos podem galgar postos interme-
diários de chefes de turmas, recrutadores de mão de obra, apontadores 
de colheita, fiscais e motoristas, entre outras posições que garantem 
uma rede de olhos e ouvidos bem atentos e familiarizados com a região 
e seus moradores. Alguns trabalhadores de confiança que também foram 
trazidos de fora pelas usinas com o mesmo objetivo terminam ficando 
pela região, e seus filhos se casam com indígenas.

ESFORÇOS PARA REGULARIZAR OS PLANTIOS

Como já observamos, o quadro de tensão resultante das questões tratadas 
aqui tem levado a sucessivas intervenções do MPF, do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Funai, 
no intuito de criar meios de regular os plantios de cana pelos Potiguara. A 
compreensão da complexidade dos cultivos de cana nas TIs faz com que 
essas agências de fiscalização procurem alternativas aos problemas exis-
tentes, evitando posturas anteriores de proibição e criminalização dos 
plantios, a antiga tônica, quando ocorriam por meio de arrendamentos. 
Como essa modalidade de uso da terra tornou-se mais elaborada, justa-
mente para contornar as proibições legais e manter os usineiros nas terras 
das aldeias, a abordagem dos órgãos públicos também teve que mudar. 
Assim, se nos anos 1980 e 1990 os principais motivos da intervenção do 
MPF nos plantios de cana eram a prática do arrendamento e as questões 



410

legais sobre o usufruto das TIs, no contexto atual, o elemento central está 
nas questões relativas às infrações da legislação ambiental. 

Podemos observar o delineamento de uma estratégia de longo prazo, 
implementada com vistas a mudanças progressivas, que buscam atribuir 
responsabilidades em toda a cadeia produtiva, incluindo as usinas que 
financiam e compram a produção indígena. A ênfase é regular os plan-
tios indígenas a partir da legislação ambiental vigente, de maneira a ir 
construindo os limites necessários à presença da cana nas TIs. Na reta-
guarda dos TACs promovidos está um longo processo de diálogo tenso 
e delicado entre indígenas e representantes de órgãos públicos. Os dire-
cionamentos dessa discussão podem ser percebidos nas falas do cacique 
geral, do representante do Ibama e do Procurador do MPF constantes 
na ata de uma reunião realizada no dia 10 de agosto de 2016, na sede da 
Coordenação Técnica Local da Funai, na Baía da Traição:

Em seguida, o Cacique-Geral, Sandro Potiguara, mencionou a 
preocupação que eles tem com relação à cana de açúcar, embora 
não haja nenhum projeto melhor e mais rentável para as comu-
nidades. “Não somos contra plantar nas áreas já desmatadas” 
[...]. A preocupação do Cacique-Geral é também com os agri-
cultores familiares indígenas, aqueles que produzem “lavoura 
branca” — mandioca, milho, feijão, inhame, etc. “A gente não 
quer tirar o pão da boca de ninguém, mas tem que ter regra na 
casa”. Hoje, se percebe uma intensificação do desmatamento, 
com abertura de novas áreas para a cana e a retirada de mata. 
As margens de rios também estão recebendo muito agrotó-
xico despejado nas lavouras. “Tem pessoas aqui que tem 100 
hectares de terra e outros que tem um pequeno pedaço, aí 
repassa a área ou vende para outros, e acaba abrindo novas 
áreas”. Para ele, “é injusto ter uns com muito e muitos com 
nada. [...] A gente precisa se respeitar um no outro [...] Essa 
reunião é muito importante porque a gente vê que a questão 
da cana pode trazer muitos prejuízos para o nosso futuro”. [...]
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O representante do Ibama [...] afirmou que o objetivo do órgão 
ambiental é desmatamento zero. Esclareceu que a proposição 
das instituições presentes na reunião não é a liberação da cana 
na Terra Indígena, mas que isso seja feito com critérios. [...] Há 
uma dificuldade de identificar de quem é a terra alvo da fiscali-
zação. Sabe-se que a terra indígena é de uso comunitário, mas 
isso é só na teoria. Na prática não é. Ocorre que para ter autu-
ação, multa, embargo, precisamos dos dados completos da 
pessoa, principalmente o CPF. Há um caminho: prender todo 
mundo, mesmo aqueles que não tem nem 4 hectares de terra 
plantada, ou tentarmos um diálogo para a regularização. [...] 
Para o Ibama, as queimadas são inadmissíveis e eles continuarão 
atuando nesses casos. [...]. Isso, o órgão ambiental continuará 
punindo. “Cana de açúcar se planta de forma legal. Aqui não tem 
asseiro, a queimada aqui encosta na mata, se planta em área de 
encosta. Se vai plantar cana, tem que cumprir o protocolo”. [...]

Dr. Godoy [procurador MPF] mencionou a necessidade de 
serem construídas regras para o plantio de cana nas Terras 
Indígenas. Muita coisa está na lei e deverá ser cumprida. Outras 
deverão ser construídas pelos indígenas, em parceria com os 
órgãos presentes. (FUNAI, 2016)

Ao passo que os cultivos foram assumidos formalmente pelos indí-
genas, os esforços oficiais agora são para dispor limites à sua tendência 
expansionista, tal como pode ser observado nas falas mencionadas, nos 
TACs promovidos nos anos de 2017 e 2018 e na mobilização da Funai e 
de órgãos ambientais como o Ibama e o ICMBio em reuniões e atividades 
de fiscalização. A sobreposição da APA do Rio Mamanguape com as TIs 
também direciona a atenção minuciosa desses órgãos a atividades como 
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os plantios de cana e à criação de camarões em cativeiros artificiais, reali-
zada em áreas de manguezal e apicum.35 

Os dois TACs promovidos pelo MPF, pela Funai, pelo Ibama e pelos 
caciques potiguaras objetivaram estabelecer critérios para a colheita de 
cana-de-açúcar em atenção às exigências da legislação ambiental.

Dos compromissos assumidos no primeiro TAC, destacamos 
promessas relativas ao uso da terra restrito aos indígenas, à proibição 
de desmatamento ou destruição dentro das TIs, à utilização de fogo para 
colheita apenas com permissão do Ibama e anuência da Funai, ao respeito 
às áreas de preservação permanente e reserva legal e ao estabelecimento 
do percentual de 40% como reserva legal por aldeia, com a apresentação 
de um plano de recuperação de área degradada (PRAD).

No segundo TAC, identificamos a saída dos indígenas plantadores de 
cana da Associação de Plantadores de Cana da Paraíba (Asplan). No texto, 
os Potiguara se comprometem a utilizar até 2,5% do valor da produção 
de cana-de-açúcar no plano de recuperação de área degradada. Esse 
valor, antes repassado à Asplan, agora é gerido na associação criada pelos 
próprios Potiguara, a Associação dos Plantadores de Cana-de-Açúcar 
Indígenas Potiguara da Paraíba (Aplancaip).

Todo plantador de cana daqui é associado, essa associação 
vai ajudar a gente a comprar adubo. [...] Formamos a asso-
ciação, vamos tirar 1,5% do que entrar na associação, a gente 
mói a cana e dessa cana a gente vai pagar 1,5% a 2%, que é pra 

35 “O apicum, ou salina, corresponde a uma área de transição entre o manguezal e o paul. E perce-
bido como uma área que sofre influência da salinidade da maré e caracterizada pela presença 
de um tipo de capim denominado de manimbu (Cyperus sp.) e por ser o habitat do caranguejo 
goiamum (Cardisoma guanhumi). A terra é uma mistura de areia com lama. Para algumas pessoas 
o apicum é o espaço ideal para a implantação de viveiros de camarão (carcinicultura). De fato, 
o mangue e o apicum são intensamente impactados por diversas atividades extrativistas, bem 
como pela poluição oriunda das usinas de cana-de-açúcar e pela carcinicultura nos apicuns e 
parte do manguezal” (CARDOSO e GUIMARÃES, 2012, p. 32).
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reflorestamento nas encostas. Antigamente, não era a gente 
que plantava cana aqui, agora a gente vai ter que tirar 1,5% 
pra gente fazer reflorestamento. Aí, do dinheiro que sobrar, 
reformar uma casa de farinha, reformar uma casa, uma viagem 
que a gente precisa ir a Brasília... (entrevistado d, Aldeia 
Jacaré de São Domingos, 2019) 

Esse novo cenário levou à já mencionada notícia celebradora da Funai 
em seu site em 2019, em que afirma que “a produção canavieira Potiguara 
é um exemplo de comprometimento entre geração de renda e preocu-
pação ambiental” (FUNAI, 2019), enfatizando o fim do arrendamento de 
terras e a demanda para a elaboração de um plano de gestão territorial e 
ambiental para as terras indígenas. Contudo, dados recentes dão conta 
de que o desmatamento para os plantios de cana segue sendo praticado; 
ações de fiscalização no ano de 2021 têm autuado e multado produtores 
indígenas em diferentes aldeias. 

DORMINDO COM O INIMIGO OU PROSPERANDO NAS RUÍNAS?

Nessas considerações finais, queremos discutir a relação dos Potiguara com 
a plantation canavieira a partir da proposta de Anna Tsing (2019) a respeito 
das teorias da escalabilidade e da não escalabilidade. No pensamento da autora, 
conforme comentário de Thiago Mota Cardoso e Rafael Victorino Devos,

Escalabilidade é a prática antropocênica de ampliação dos 
projetos modernistas sobre o território não levando em consi-
deração a diferença e a indeterminação. Em contraposição, 
“Sobre a não escalabilidade” é o modo de fazer paisagens que 
extrapola a ação domesticadora e replicante. (CARDOSO e 
DEVOS, 2019, p. 12)
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Inspirada pela compreensão dos pixels36 como unidades escalares 
básicas no mundo digital, Anna Tsing cunhou o conceito de nonsoel¸ funda-
mental para a compreensão da ideia de escalabilidade. Para ela, nonsoel são 

[...] elementos da paisagem social removidos das relações 
sociais formativas [que] podem ser denominados “elementos 
não sociais de paisagem” (“nonsocial landscape elements”) ou, 
usando a fórmula de pixel, “nonso” mais “el” ou “nonsoel”. 
(Ibid., p. 179)

Segundo Tsing, a escalabilidade foi pela primeira vez delineada nas 
plantations açucareiras do “Novo Mundo” e tornou-se o modelo replicável 
de organização das paisagens e das relações da modernidade. 

Essa fórmula moldou um sonho que passamos a chamar de 
modernidade. Mesmo agora, vemos um traço da plantation 
em condições que consideramos modernas. A modernidade é, 
entre outras coisas, o triunfo da destreza técnica sobre a natu-
reza. Este triunfo requer que a natureza seja limpa de relações 
sociais transformadoras; caso contrário, esta não poderia ser 
a matéria-prima da techne. A plantation mostra como é preciso 
criar terra nullius, a natureza sem reivindicações emaranhadas. 
Os emaranhamentos nativos, humanos e não humanos, devem 
ser extintos; refazer a paisagem é uma maneira de se livrar deles. 
Então, trabalhadores e plantas exóticas (ou outros elementos 
do projeto) podem ser trazidos, projetados para alienação e 
controle: nonsoels. Tanto o trabalho quanto a natureza estão 
próximos de serem autossuficientes e intercambiáveis em 
relação ao projeto desenhado sob essas condições e, portanto, 
o projeto está pronto para expansão. (Ibid., p. 186). 

36 Nota dos editores em Tsing (2019, p. 179): “Assim como o termo pixel é uma abreviação de 
picture, “pix”, e element, “el”, o termo nonsoel é uma contração de nonsocial landscapes elements, 
non+so+el (elementos não sociais da paisagem) e um trocadilho em inglês com a expressão alma 
(soul), soando como sem alma (non soul).” 
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As plantations são, portanto, os modelos de projetos escaláveis por 
excelência. Assim, a produção de cana e de outros monocultivos nas terras 
potiguaras reencenam processos de reorganização territorial, ambiental e 
social estruturantes do mundo capitalista. Todas elas são espécies exóticas 
(cana, eucalipto, camarão), cultivadas em “pixels” ambientais: talhões, 
tanques. Produzem mercadorias e alienação concomitantemente. Os 
sucessivos processos de territorialização que se operaram nessa região 
atuaram como uma pixelização das paisagens, ou melhor, promoveram 
a aglomeração e o ordenamento de nonsoels.

Tanto a terra como as águas, as plantas, os animais e as pessoas podem 
ser transformados em nonsoels a serviço da plantation. Os Potiguara foram 
recrutados ao longo do tempo de diferentes formas e engajados nos 
projetos escaláveis ora como mão de obra, ora como fornecedores de maté-
rias-primas. Além de suas subjetividades e corpos, as terras que ocupam e 
os demais seres que ali vivem foram requisitados como elementos dessa 
produção de escalabilidade. 

Neste processo, a concentração fundiária e a degradação sucessiva das 
paisagens causadas pela exploração madeireira e canavieira e pela carci-
nicultura termina produzindo um mundo de ruínas sucessivas e amonto-
adas. Nesse mundo, os custos da produção dos nonsoels são cobrados dos 
indígenas, na forma da alienação e da concentração da terra, do sistema 
continuado de endividamento financeiro e da degradação ambiental das 
áreas de produção e de seu entorno, onde ficam as habitações indígenas.

A aplicação escalar desses projetos é, portanto, produtora de conflitos. 
Os primeiros, de ordem ambiental e estrutural, produzem degradação e 
concentração de recursos, um mundo opulento do qual só restam ruínas. 
Outros conflitos emergem, sejam eles contra a cana, como no caso das 
lutas pela demarcação das terras indígenas, sejam através da cana, como 
quando diferentes grupos políticos dos Potiguara (as turmas) enfren-
tam-se, disputando o acesso às terras comuns disponíveis para o plantio 
de cana (VIEIRA, 2010).
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O que os conflitos nos revelam, porém, é fundamentalmente a não 
escalabilidade da organização da ecologia doméstica dos Potiguara, que 
atuam o tempo todo produzindo diversidade por meio de relações trans-
formadoras entre humanos e não humanos. Os sistemas agroflorestais 
tradicionais dos Potiguara são o maior exemplo dessa organização não 
escalável. Através desse habitar, múltiplas relações são geradas. 

Desde os quintais das casas produz-se um mundo de diversidade e arti-
culação crescentes entre uma infinidade de espécies e seres. As atividades 
agrícolas nos roçados, a pesca, o extrativismo, a produção de farinha e a 
criação de animais articulam-se de modo diversificado a partir de cada 
grupo doméstico com outras atividades, tais como o turismo, o assala-
riamento e as próprias plantations.

A luta pela terra mantida pelos Potiguara é essencialmente não esca-
lável, por estar intrinsecamente relacionada com suas ecologias domésticas 
desde a autodemarcação de 1982, que mobilizou uma noção abrangente 
de comunidade indígena pela primeira vez, até as retomadas das aldeias 
Três Rios, Monte-Mór e Jaraguá, já no século XXI, passando pela persis-
tente teimosia dos indígenas de Jacaré de São Domingos nos anos 1990 
(SILVA, 1993). Essas lutas são um dos mais nítidos exemplos daquilo que 
João Pacheco de Oliveira (2018) denominando-os processos de territo-
rialização pós-tutelares: 

[...] ações nas quais famílias indígenas reocupam áreas onde 
podem realizar sua vida comunitária, ali estabelecendo suas 
moradias, plantando roçados e praticando sua vida ritual e reli-
giosa. A decisão, operacionalização e os riscos envolvidos nessas 
iniciativas são exclusivamente de responsabilidade dos indí-
genas. (PACHECO DE OLIVEIRA, 2018, p. 12, tradução nossa).

O processo de demarcação das TIs, movido por intensa pressão dos 
Potiguara, na contramão da expansão canavieira, representa uma fuga ao 
controle da escalabilidade. Recoloca sempre na ordem do dia a oposição 
entre o projeto monocultor e as dinâmicas dos grupos domésticos. 
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A persistência da cana nas TIs, via arrendamento ou plantio reali-
zado pelos Potiguara, é uma nítida tentativa das usinas de recapturar o 
território perdido momentaneamente pela escalabilidade. Porém é justa-
mente aí que residem as frestas, pois a partir da tentativa de expansão da 
cana no interior das terras já sob controle direto dos indígenas reposi-
cionam-se diversos conflitos. A destinação legal das TIs é diz respeito à 
sua dimensão não escalável: a habitação e a reprodução da vida através 
de múltiplas relações intervenientes e abertas. A plantantion da cana, 
agora assumida pelos próprios indígenas, “traz para dormir dentro de 
casa” aquele que foi o inimigo principal das lutas mais recentes, que tem 
a tendência de abocanhar áreas cada vez maiores demandadas por outras 
atividades, as não escalares, desenvolvidas no cotidiano: áreas para habi-
tação, produção agrícola e extrativa, preservação ambiental e até mesmo 
etnoturismo, prática que vem ganhando espaço cada vez maior nas aldeias. 

A cana-de-açúcar continua colocando desafios e dilemas aos Potiguara: 
enquanto alguns prosperam em meio às ruínas generalizadas das plan-
tations, outros precisam de paisagens não escaláveis para garantir sua 
reprodução doméstica. O estoque de terras possíveis para a cana é muito 
limitado e a população indígena, numerosa, demanda espaço para habitar 
e reproduzir a vida em suas múltiplas dimensões. Há aldeias que não 
possuem mais espaço para construção de novas casas ou para a expansão 
de atividades produtivas básicas. Áreas comuns de extrativismo e recom-
posição florestal são continuamente diminuídas. O conflito, então, é 
estrutural e está posto agora como uma herança para as gerações mais 
jovens dos Potiguara. 
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