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“Meus heróis não viraram 

estátua, morreram lutando 

contra quem virou.”  

(Uma História de Amor e Fúria) 



 
 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo discutir marcos nos direitos obtidos pelas 

populações tradicionais no Brasil, em especial as populações indígenas e 

comunidades remanescentes de quilombo. Analisa também esses avanços nas 

conquistas de direitos, como ao território, cultura e história, principalmente na 

promulgação da Constituição Federal de 1988, e suas limitações na garantia 

real de reprodução desses povos e comunidades. Como metodologia de 

pesquisa esta monografia emprega análises críticas de livros, 

artigos,documentos legais, bem como matérias jornalísticas como fonte de 

repercussõesatingidas pelos casos selecionados como exemplos. Por fim, este 

trabalho considera que os direitos vigentes das populações tradicionais são de 

grande importância à sua dignidade e melhor munem essas sociedades em 

suas lutas, entretanto, tais ordenamentos jurídicos não são capazes por si só 

de garantir o que propõe.  
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ABSTRACT 

This project has the aim to discuss the rights achieved by traditional populations 

in Brazil, particularly indigenous people and remnants of quilombo communities. 

It also analyzes achievements on human rights, such as territory, culture and 

history, especially since the promulgation of the Constitution of 1988; and the 

limitations to guarantee the reproduction of traditional people and communities. 

The methodology applied on this monograph uses critical analysis of books, 

articles, legal documents and newspaper articles to reveal the repercussions in 

the selected cases. Finally, this work considers that the actual rights of 

traditional populations are the extremely importance to their dignity and helps to 

improve these groups in their struggles. However, such legal systems are not 

able by itself to ensure what it proposes. 

 

Key Words: Traditional populations; Indigenous; QuilomboPeoples 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil em suas dimensões continentais apresenta diversos povos e 

comunidades tradicionais. Tais populações podem ser assim caracterizadas em virtude 

de sua organização social, relação com o trabalho e produção e sua relação com o 

território, entre outros muitos aspectos diferenciados em comparação com a sociedade 

urbano-industrial. São exemplos dessas populações: os quilombolas, ribeirinhos e 

pescadores artesanais. Essas formas diferenciadas de existência social tornam necessário 

um tipo de atenção especifica por parte do Estado, para suprir suas demandas coletivas. 

 Esta monografia tem como objetivo apresentar os marcos normativos ao longo 

da história nacional no tocante aos direitos das populações tradicionais, bem como 

analisar os limites e insuficiências desses ordenamentos na garantia real da reprodução 

das populações tradicionais. Por último, objetiva-se evidenciar casos de decisões 

político-jurídicas ou crimes que vêm ameaçando a vida dessas pessoas. São 

considerados episódios de remoções diretas de ocupação tradicional, que obtiveram 

repercussão nacional, assim tal diferentes formas de discriminação social sistêmica que 

ferem a dignidade desses povos e comunidades.   

Na literatura consultada das Ciências Sociais existe um debate acerca da 

classificação dos povos indígenas como populações tradicionais, por sua especificidade 

histórica. Cabe explicar que neste trabalho os povos e comunidades indígenas são 

considerados populações tradicionais, por entendermos que atendem às condições de 

tale suas representações como parte das populações tradicionais não é contraditório à 

sua história. No Brasil, como país americano colonizado, os indígenas constituem os 

povos originários, população pré-cabralina com direito originário sobre suas terras. 

Povos que resistem e enfrentam a colonização genocida desde os tempos da conquista 

portuguesa. São os que, entre as populações tradicionais, primeiro tiveram seu direito ao 

território reconhecido constitucionalmente, no começo do século XX, entretanto, ainda 

enfrentando intenções do Estado de assimila-los a comunhão nacional.  

Mesmo hoje, com a mudança filosófica de parte do ordenamento jurídico sobre 

os povos indígenas, é comum que sejam enxergados como humanos em um ponto 

anterior em uma transição, sendo, claro, o final da ponte a sociedade urbano-industrial. 

Parte desse processo é a incitação da continuidade da figura do indígena de forma 

alegórica no imaginário popular. Seus hábitos, vestimentas e sotaques são exotificados 

em suas representações nas mídias, principalmente as de entretenimento de massas, com 
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foco nos programas humorísticos televisivos. As atividades escolares para o Dia do 

Índio também tendem a reforçar a caricaturalização e educar crianças nesse sentido. A 

própria palavra “índio” é ainda utilizada em linguajar popular como pejorativa, 

remetendo a selva, depredação e violência.  Todas essas formas apresentadas de 

preconceito acabam, e, começam por justificar os ataques aos direitos das pessoas 

pertencentes a essas culturas, como sublinha Thomas: "Se a essência da humanidade era 

definida como consistindo em alguma qualidade especifica, seguia-se então que 

qualquer homem que não demonstrasse tal qualidade seria sub-humano ou semi-animal" 

(1988; p.49).  

Entre preconceitos que recaem em populações tradicionais temos exemplos do 

racismo ambiental, vertente de uma das principais opressões históricas fundamentais de 

nossa sociedade: o racismo. Apesar de proibido constitucionalmente e criminalizado, o 

racismo ainda assola a maioria da população brasileira, tradicional ou não. O chamado 

racismo ambiental afeta o cotidiano das populações tradicionais tornando-as potenciais 

vítimas de desastres sócio-ambientais, bem como de insegurança alimentar e outras 

mazelas ocasionadas e\ou maximizadas pelo racismo. Alguns atos de degradação do 

meio-ambiente são previstos em leis que os coíbem e preveem punição.  

Contudo, os casos de desrespeito aos direitos já conquistados das populações 

tradicionais são inúmeros, alguns com repercussão nacional e internacional. O interesse 

financeiro, seja da iniciativa pública ou privada, é um dos motores a cortar florestas e 

matas, poluir rios e praias, contaminar terras, destruir mangues e etc., modificando 

assim ecossistemas essenciais na perpetuação da forma de viver constituída 

historicamente por comunidades.  

Como resultado dessa problematização exposta, delimitamos duas questões 

norteadoras da monografia: Em que medida os direitos das populações tradicionais 

encontram-se contemplados por distintos ordenamentos jurídicos, como a Constituição 

Brasileira de 1988? Por outro lado, até que ponto ocorre à aplicação desses 

ordenamentos a partir da análise dos casos selecionados nesta monografia?  

Metodologicamente, essa monografia constitui uma pesquisa bibliográfica de 

cunho qualitativo fundamentada em uma revisão crítica de livros e artigos do campo das 

Ciências Sociais relativa à problemática delimitada. Vale destacar as produções de 

Antonio Carlos Diegues, como “O Mito Moderno da Natureza Intocada”, que muito 

contribuíram na orientaçãodeste trabalho sobre concepções de preservação ambiental e 

relações homem-natureza. Sublinhamos também os estudosantropológicos de Eliane 
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CantarinoO’Dwyer, OiaraBonilla e Artionka Capiberibe, importantes para reflexão 

acerca das constituições e lutas de remanescentes quilombolas e povos indígenas no 

país.  

A seleção dos casos estudados aquiocorreu na tentativa de explorar formas 

diversificadas de violações e retrocessos nos direitos de populações tradicionais. A 

grave situação dos Guarani e Kaiowá no estado do Mato Grosso do Sul, a noticiada 

resistência e remoção de indígenas da Aldeia Maracanã e a reacionária Proposta de 

Emenda Constitucional 215, que visa atribuir ao Congresso Nacional a autoridade de 

demarcação de terras indígenas e quilombolas, são alguns dos exemplos abordados 

neste trabalho, afim de melhor ilustrar a realidade de vulnerabilidade e resistência de 

populações tradicionais pelo país.  

Esta monografia estrutura-se em dois capítulos. O primeiro discute a construção 

político-histórica dos direitos das populações tradicionais, analisando conceitos como 

populações tradicionais, justiça ambiental e reminiscência quilombola. O segundo 

capítulo deste trabalho aborda casos concretos onde leis de proteção dos povos e 

comunidades tradicionais são infringidas, evidenciando as diferentes formas em que 

acontecem, como também a resistência de comunidades e seus enfretamentos com 

empreendimentos que inviabilizam suas vidas.  
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CAPÍTULO 1: POPULAÇÕES TRADICIONAIS: DIREITOS EM CONSTRUÇÃO 

 

As populações tradicionais vêm despertando interesse de estudo das ciências 

sociais desde o século XIX. As reflexões sobre esses grupos movimentam inúmeras 

interpretações sociais sobre a relação entre homem e natureza. A criação dos primeiros 

parques nacionais na América do Norte, motivados pelo desejo de preservação de 

espaços naturais de beleza cênica, que para tal executaram a remoção de suas 

comunidades indígenas originárias, nos situa sobre as ambiguidades sobre as relações 

com a natureza entre os povos culturalmente diferenciados.  

É necessário aqui definir o que será entendido neste trabalho como população 

tradicional. Antônio Carlos Diegues (1999; p.20) nos contribui com elementos 

relevantes de comparação entre as comunidades tradicionais e a sociedade urbano-

industrial. Entre eles a relação com o trabalho e a produção, que, em comunidades 

tradicionais não se almeja a produção de excedentes e o trabalho artesanal é majoritário. 

São povos que perpetuam seu conhecimento sobre a natureza de forma oral e familiar, 

tendo o uso de suas tecnologias como causador de pouco impacto sobre o meio-

ambiente. Seus territórios são ocupados há gerações, sendo fundamentais para a 

reprodução de sua subsistência, um subsistema cultural mais ou menos coeso e um hall 

de crenças que lhe são peculiares. Exemplo dessas diferenças é a forma com que as 

comunidades tradicionais se relacionam e desenvolvem seus conhecimentos acerca da 

natureza, enquanto nos sistemas urbano-industriais sob o modo de produção capitalista, 

os recursos naturais são concebidos como matéria-prima ou produto a ser 

comercializado e o conhecimento legítimo passa a ser aquele restrito à ciência moderna, 

como explicado por Diegues:  

 

As populações tradicionais não só convivem com a biodiversidade, mas 

também nomeiam e classificam as espécies vivas segundo suas próprias 

categorias e nomes. Uma importante particularidade, no entanto, é que essa 

natureza diversa não é vista pelas comunidades tradicionais como selvagem 

em sua totalidade; ela foi e é domesticada, manipulada. Uma outra diferença 

é que essa diversidade da vida não é vista como “recurso natural”, mas sim 

como um conjunto de seres vivos que tem um valor de uso e um valor 

simbólico, integrado numa complexa cosmologia. (1999 p. 31) 

  

Outro fundamental aspecto referente às sociedades tradicionais é a sua auto-

identificação como tal. É necessário que esses povos considerem-se pertencentes a uma 
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cultura distinta da envolvente, que seu modo de vida seja por elas reconhecido como 

diferente. Em mesma direção está a legislação brasileira, que toca nos direitos e 

reconhecimentos das populações tradicionais. O Decreto 6.040 de 2007, que dispõe 

sobre a criação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT), no primeiro inciso do Art. 3º define os povos e 

comunidades tradicionais como:  

 

Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 

possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam 

territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 

e práticas gerados e transmitidos pela tradição; (BRASIL, 2007)1 

 

 Baseado nas definições gerais explanadas acima de populações tradicionais, este 

capítulo discorrerá sobre a construção e marcos do reconhecimento dessas populações. 

Por suas especificidades jurídicas, optamos pelos casos relacionados aos povos 

indígenas e comunidades remanescentes de quilombo.  

 

1.1 PARQUES NACIONAIS: A PRESERVAÇÃO QUE SUBTRAI 

No século XIX movimentos preservacionistas nos Estados Unidos começavam a 

obter vitórias concretas, representadas emblematicamente na criação do Parque 

Nacional de Yellowstone (1872). Na vivência do pleno desenvolvimento urbano-

industrial nos EUA, os preservacionistas estadunidenses propagavam a necessidade de 

proteger áreas de “natureza selvagem” da destruição. Predominava entre o movimento a 

proposta de formação de parques livres de transformações pela mão-humana, ilhas de 

natureza intacta em meio à expansão das cidades (DIEGUES, 2001).  

As mazelas sociais cotidianas desenvolvidas pelo crescimento da indústria e 

urbanização voltaram o imaginário de moradores urbanos para o campo, idealizando o 

modo de vida interiorano e a natureza (THOMAS, 1988). Salvaguardar áreas naturais 

(“natureza selvagem”) para contemplação e descanso de trabalhadores urbanos é parte 

da filosofia da incompatibilidade da presença humana com a natureza saudável, 

condição do humano como necessariamente danoso ao meio-ambiente. Entretanto a 

visão generalizadora e biocêntrica do humano como degradador da natureza ignora a 

                                                           
1 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm 
Acessado em 10 de Fevereiro de 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
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existência de uma enorme variabilidade de formas firmadas de relação homem-natureza 

para além da urbano-industrial. São excluídos em conjunto nesse pensamento 

conservacionista modelos de sociedades tradicionais, como as indígenas.  

A não compreensão de uma relação mais harmônica que diversas comunidades 

tradicionais mantêm com a natureza em virtude dessebiocetrismo, que denota a grande 

separação entre humanidade e natureza, provoca diversos conflitos com essas 

populações tradicionais durante o processo de criação e gestão de parques nacionais. No 

pioneiro EUA a ideia de natureza selvagem (“wilderness”) e seus parques de 

preservação foi rejeitada por indígenas já na criação de seu primeiro parque nacional 

(Kemf apud Diegues, 2001. p. 27).  

Yellowstone serviu de modelo na criação de parques nacionais em diversos 

países pelos continentes. Projetos de parques de preservação ambiental, com as 

moradias humanas vetadas e utilizadas para fins turísticos, semelhante a sua matriz 

geraram conflitos com povos e comunidades que ancestralmente habitavam as áreas 

pretendidas. É acentuado por Antônio Carlos Diegues (2001) o agravante dado nos 

países subdesenvolvidos ao aplicar esse modelo de conservação ambiental: a remoção 

das populações tradicionais é potencializadora de conflitos sócio-ambientais entre o 

Estado, impulsionado por ambientalistas e pelos povos a serem removidos. Povos 

expulsos de seu território, impedidos de reproduzir sua cultura tradicional, seus meios 

de vida e práticas sociais, e que em muitos casos migram para regiões periféricas das 

cidades ou passam a usufruir de seu território ancestral de forma ilegal.  

Sobre o tratamento público dado às populações tradicionais e as medidas de 

conservação da natureza, Diegues complementa:  

 

Há aqui não somente um problema de equidade social, de respeito aos 

direitos humanos, mas uma questão profundamente ética. É muito fácil 

obrigar populações locais isoladas, sem poder político, a aceitar as unidades 

de conservação que exigem sua expulsão e a desorganização de seu modo de 

vida em prol da "natureza" e em benefício da "sociedade nacional". [...] Ou 

ainda, pior, para essas populações locais, a "conservação" da natureza é 

identificada com os "profissionais da conservação", burocratas do Estado em 

busca, muitas vezes, somente de seu prestígio em organizações internacionais 

das quais recebem financiamento. Ao contrário, para as comunidades 

tradicionais a conservação dos recursos significa sua própria sobrevivência e 

reprodução econômica e social, a terra em que nasceram e morreram seus 

antepassados e em que nascem seus filhos. (2001, p. 120) 
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Embora esse tenha sido o espírito que moveu as primeiras ações de proteção 

natural, as propostas dos preservacionistas começam a ser questionadas e combatidas no 

decorrer do século XX. Organizações como a União Internacional para a Conservação 

da Natureza (UICN) no Terceiro Congresso Mundial de Parques Nacionais (1982) 

começam a apontar saídas diferentes para os problemas ambientais ocasionados pela 

industrialização e urbanização. O mais interessante nessas mudanças para fins de nosso 

trabalho, se relaciona com as mudanças semânticas conferidas às populações 

tradicionais. Trata-se do início do reconhecimento daquelas formas de conhecimento e 

manejos das populações tradicionais com a natureza, como importantes e benéficas para 

a conservação da biodiversidade. A atribuição à presença humana como 

necessariamente degradante ao meio-ambiente começa a ser relativizada, entretanto 

ainda não passa a ser defendida a permanência dessas sociedades em seus territórios 

tornados “áreas de conservação”.  

Os posicionamentos da UICN nos anos seguintes vão se firmando contrários a 

remoção das comunidades tradicionais, e em defesa da auto-determinação das 

sociedades tradicionais (DIEGUES, 2001). Já no V Congresso Mundial de Parques 

Nacionais, realizado na África do Sul em 2003, a UICN defende que as áreas protegidas 

sejam ferramentas de diminuição da pobreza, e não tenham o efeito reverso de causar ou 

maximizar a desestruturação econômica-social de comunidades. A organização avalia 

que a relação entre essas comunidades e as áreas protegidas trariam benefícios para as 

comunidades locais e para a conservação da biodiversidade, como demonstrao trecho a 

seguir:  

 

(...) como muitas comunidades locais que vivem nas áreas protegidas e no 

seu entorno têm oportunidades de desenvolvimento limitadas, tais áreas 

oferecem uma oportunidade ainda não aproveitada de contribuir para a 

redução da pobreza e, ao mesmo tempo, manter sua função vital na 

conservação da biodiversidade. Ao reconhecer a importância da população 

para a conservação, devemos apoiar as comunidades pobres para que estas 

possam vir a atuar como uma nova linha de frente da conservação. Isso 

implica novas formas de trabalhar com as comunidades locais, para que estas, 

em cooperação com as autoridades responsáveis pelas áreas protegidas, se 

encarreguem de proteger a biodiversidade e reforcem a capacidade de gestão 

de suas próprias áreas. (V Congresso Mundial de Parques da IUCN; 2003 p. 

56)2 

 

                                                           
2 Disponível em https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2004-047-Pt.pdf Acessado em 10 de 
Janeiro de 2016 

https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2004-047-Pt.pdf
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O ideário da formação de parques nacionais irradiou-se para além dos EUA, 

acarretando na criação de parques nacionais ao redor do mundo. No Brasil ocorre a 

criação de seu primeiro parque nacional em 1937, no interior do estado do Rio de 

Janeiro, na formação do Parque Nacional de Itatiaia. Dessa forma, a criação de parques 

nacionais representa a política de proteção ambiental mais antiga aplicada 

continuamente no país (DRUMMOND, 1997).  

 

1.2 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A CULTURA DOS INDÍGENAS 

 À chegada dos portugueses no processo de colonização das terras que se 

tornariam o Brasil, o número de habitantes originários era superior à 2.000.000 (dois 

milhões)3. O termo “índio”, em realidade fazia referência a inúmeras sociedades, 

distintas entre si, em seus variados costumes e línguas, e presentes pelo continente à 

dentro. Sua generalidade referia-se antes de tudo ao “outro”, à diferença daqueles povos 

em relação à civilização europeia. O momento histórico proporcionado na chegada dos 

navios europeus inaugurou uma secular e vital disputa sobre o domínio desses 

territórios.   

A promulgação Constituição Federal em 1988 é um marco na história dos 

direitos das populações originárias. A Carta da redemocratização do país dedica parte 

do seu corpo aos povos e comunidades indígenas. No capítulo XVIII abrangente dos 

artigos 231 e 232, os indígenas têm reconhecidos seus direitos a “organização social, 

costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam” (BRASIL; 1988)4. Destaquemos aqui a escolha do termo 

“originários” relativo ao direito indígena sobre seus territórios. O entendimento que os 

índios são dotados de direito sobre seus territórios por originalidade de habitação é, 

interessantemente, encontrado em legislação do período colonial brasileiro. O Alvará de 

1º de Abril de 1680 trazia: 

Para que os ditos Gentios, que assim decerem, e os mais, que há de presente, 

melhor se conservem nas Aldeias: hey por bem que senhores de suas 

fazendas, como o são no Sertão, sem lhe poderem ser tomadas, nem sobre 

ellas se lhe fazermoléstia. E o Governador com parecer dos ditos Religiosos 

assinará aos que descerem do Sertão, lugares convenientes para neles 

lavrarem, e cultivarem, e não poderão ser mudados dos ditos lugares contra 

sua vontade, nem serão obrigados a pagar foro, ou tributo algum das ditas 

                                                           
3 Disponível em http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-
indigena/os-numeros-da-populacao-indigena.html Acesso em 15 de Março de 2016 
4 Constituição Federal, Capítulo XVIII dos Índios, artigo 231. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em 15 de Março de 2016 

http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-indigena/os-numeros-da-populacao-indigena.html
http://brasil500anos.ibge.gov.br/territorio-brasileiro-e-povoamento/historia-indigena/os-numeros-da-populacao-indigena.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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terras, que ainda estejão dados em Sesmarias e pessoas particulares, porque 

na concessão destas se reserva sempre o prejuízo de terceiro, e muito mais se 

entende, e quero que se entenda ser reservado o prejuízo, e direito os Índios, 

primários e naturais senhores delas.5 

 

 Deve-se demarcar que desde suas origensas políticas indigenistas sempre 

estiveram associadas a políticas de terras (MOREIRA; 2002)6. Como acontece até os 

dias atuais, todavia com novidades para além da materialidade de seus territórios. A 

dimensão orgânica de suas culturas passa então a ser levada em consideração, como se 

verifica na Constituição de 1988, onde não somentereafirma-seos direitos indígenas 

sobre suas terras, como há a emblemática ruptura com o pensamento de assimilação dos 

povos indígenas aos valores da sociedade envolvente, que permeava os ordenamentos 

jurídicos anteriores. A nova Constituição assim  

representa uma clivagem em relação ao sistema constitucional 

pretérito, uma vez que reconhece o Estado brasileiro como pluriétnico, 

e não mais pautado em pretendidas homogeneidades, garantidas ora 

por uma perspectiva de assimilação, mediante a qual sub-

repticiamente se intalam entre os diferentes grupos étnicos novos 

gostos e hábitos, corrompendo-os e levando-os a renegarem a si 

próprios ao eliminar o específico de sua identidade, ora submetendo-

os forçadamente à invisibilidade. (DUPRAT)7 

 

 Exemplos de projetos que apontavam para a integração dos indígenas à chamada 

“civilização” são encontrados no período do Diretório Pombalino, idealizado pelo 

Marquês de Pombal, no século XVIII. Uma série de medidas pretendia findar diferenças 

entre brancos e indígenas, através da proibição do trabalho forçado dos segundos e da 

assimilação das culturas nativas à “civilização europeia”, como a imposição da língua 

portuguesa e a promoção de casamentos entre brancos e indígenas. Tinha-se o intuito de 

vassalar os índios tal qual os brancos, uma vez que  a tensão acerca de seus territórios 

americanos entre Portugal e Espanha aumentava a necessidade de crescer o contingente 

                                                           
5 Disponível em http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-26-02 Acesso em 15 de Março de 
2016 
6 “Terras Indígenas do Espírito Santo sob o Regime Territorial de 1850”. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882002000100009 Acesso em 15 de 
Março de 2016 
7 “O Estado Pluriétnico”; Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Disponível em 
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-
publicacoes/artigos/docs/artigos/docs_artigos/estado_plurietnico.pdf Acesso em 15 de Março de 2016 

http://www.funai.gov.br/index.php/2014-02-07-13-26-02
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882002000100009
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs/artigos/docs_artigos/estado_plurietnico.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs/artigos/docs_artigos/estado_plurietnico.pdf
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de súditos no Brasil (GARCIA; 2007)8. Outro ordenamento no sentido de aculturar os 

povos originários, agora no período imperial, ocorreu com o Regulamento Acerca das 

Missões de Catequese e Civilização dos Índios (1845) que, como o nome revela, foi 

uma nova investida institucional em catequizar indígenas como parte do processo de 

civilização (MOREIRA; 2002)9. Pelo citado Regulamento aos diretores gerais de índios 

competia, entre outras: 

 

Inquerir onde ha Indios, que vivão em hordas errantes; seus costumes, e 

linguas; e mandar Missionarios, que solicitará do Presidente da Provincia, 

quando já não estejão á sua disposição, os quaes lhes vão pregar a Religião 

de Jesus Christo, e as vantagens da vida social.10  

 

 Ainda sobre a assimilação dos povos indígenas tem-se no começo do período 

republicano, no Governo de Nilo Peçanha, a criação do Serviço de Proteção aos Índios e 

Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN), a partir do Decreto 8.062\10. A 

fundação dessa agência objetivava a “civilização” dos índios, porém, dessa vez aos 

modos do republicanismo laico, negando a participação da Igreja Católica nos projetos 

desenvolvidos (FREIRE)11. Os postos indígenas do SPILTN agiam diferentemente 

buscando a compatibilidade com os diversificados costumes encontrados, para melhor 

aplicação das medidas “civilizatórias” pretendidas, como a escolarização e o incentivo a 

certa produção agrícola (FREIRE). O Serviço de Proteção ao Índio12 é extinto com a Lei 

5.371\67 que institui a Fundação Nacional do Índio – FUNAI.  

A doutrina integracionistapersiste no Estatuto do Índio13, como conhecemos a 

Lei 6.001\73. O texto que discorre sobre a situação dos povos originários, demarcação 

de suas terras e orienta diretrizes para a FUNAI, apresenta contradição já em seu 

primeiro artigo. O mesmo que prevê a preservação da cultura dos povos indígenas 

encerra indicando sua gradativa integração à sociedade envolvente. Conflituando assim 

                                                           
8 “O projeto pombalino de imposição da língua portuguesa aos índios e a sua aplicação na América 
meridional”; disponível em http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a03.pdf Acesso em 15 de 
Março de 2016 
9 Ibidem. 
10 Art. 1, § 7º do decreto nº 426, de 24 de Julho de 1845. Disponível em 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-426-24-julho-1845-560529-
publicacaooriginal-83578-pe.html acesso em 15 de Março de 2016 
11  “O Serviço de Proteção aos Índios”; Carlos Augusto da Rocha Freire. Disponível em 
http://museudoindio.gov.br/textual/382-o-servico-de-protecao-aos-indios Acesso em 15 de Março de 
2016 
12 Em 1918 o SPILTN passa ao nome de Serviço de Proteção aos Índios  
13 Lei 6.001 de 19 de Dezembro 1973; Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm Acesso em 15 de Março de 2016 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v12n23/v12n23a03.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-426-24-julho-1845-560529-publicacaooriginal-83578-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-426-24-julho-1845-560529-publicacaooriginal-83578-pe.html
http://museudoindio.gov.br/textual/382-o-servico-de-protecao-aos-indios
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm
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com a Carta Magna de 1988 Apesar da divergência o Estatuto continua vigente e 

representou avanços na política indigenista brasileira:  

 

Embora fundado no evolucionismo e no paradigma integracionista, o Estatuto 

do Índio também contém normas de espírito bastante avançado, que denotam 

a intenção de respeitar e preservar a cultura indígena. Esse é um interessante 

paradoxo da lei, que reflete ao mesmo tempo a convicção evolucionista 

quanto à transitoriedade da condição de índio e também ao imperativo moral 

de se garantir a dignidade e a autonomia das populações que originalmente 

habitavam o território brasileiro. (FREITAS; 2007)  

 

 As terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, como tradadas no Estatuto 

do Índio e na Constituição, têm seus procedimentos de demarcação dispostos no 

Decreto nº 1.77514 de 1996. Fica atribuída à FUNAI a administração dos processos e 

também, conforme o texto, os grupos indígenas interessados têm direito de participação 

de todas as fases do curso da demarcação (Art. 2º, § 3°).  

 Os processos de demarcação das terras dos povos tradicionais, indígenas ou não, 

constantemente conflituam com empreendimentos rurais e de outras naturezas como 

turística, energética e demais interesses. São os principais entraves na consolidação das 

leis indígenas e no seu avançar. 

 

1.3 AS COMUNIDADES REMINISCENTE DE QUILOMBO 

Por menos que contem a história não te esqueço meu povo, se 

Palmares não vive mais, faremos Palmares de novo. (José Carlos 

Limeira) 

 Os séculos de regime escravocrata vividos no Brasil ainda ressoam. A 

escravidão enfrentada pelo povo negro, raptado de África e traficado, foi peça 

fundamental para a estruturação da desigualdade racial existente no país e 

conjuntamente seu racismo. Ao fim do escravagismo o próprio modelo de abolição não 

possibilitou dignidade às vidas negras, ao contrário, funcionou de modo a acentuar a 

diferença hierárquica entre brancos e negros, mesmo após a Lei Áurea (1888) “os 

privilégios construídos no período escravista, estas ficam intocáveis e intocadas” 

(FERNANDES; 1980).  

 Os movimentos negros travam a luta de combater as mazelas do racismo e 

estratificação das raças e, ainda, têm de militar para desconstruir e denunciar uma 

peculiaridade brasileira representada em um mito, o da democracia racial. Como 
                                                           
14 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm Acesso em 20 de Março de 
2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1775.htm
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enfrentar um mal visto que não mais existe? Se levantar em prol de um respeito já 

colocado? Cobrar uma dívida paga ou que nunca existiu? Tal entrave, o mito da 

democracia racial, é algo difundido em nossa sociedade e serve, como melhor explicado 

por Florestan Fernandes a seguir, para naturalizar em meio ao senso-comum que a 

realidade dos negros nada tem a ver com seu passado de escravizados.  

 

Os fatos - e não as hipóteses - confirmam que o mito da democracia racial 

continua a preencher as funções de um retardador das mudanças estruturais. 

As elites que se apegaram a ele numa fase confusa, incerta e complexa de 

transição do escravismo para o trabalho livre continuam a usá-lo como 

expediente para "tapar o sol com a peneira" e de autocomplacência 

valorativa. Pois consideremos: o mito - não os fatos - permite ignorar a 

enormidade da preservação de desigualdades tão extremas e desumanas como 

são as desigualdades raciais no Brasil; dissimula que as vantagens relativas 

"sobem" - nunca "descem" - na pirâmide racial; e confunde as percepções e 

as explicações - mesmo as que se têm como "críticas", mas não vão ao fundo 

das coisas - das realidades cotidianas. (FERNANDES; 1980) 

  

Estudos contemporâneos sobre a situação das pessoas negras verificam que a 

opressão racial histórica permanece, mantendo-se vulneráveis os negros, em 

comparação aos brancos. Indicadores sociais que versam sobre escolarização apontam 

uma considerável diferença do número de analfabetos negros em relação às taxas entre 

brancos (ROSSETTO; PAIXÃO, 2010, p. 207). Dados alarmantes importantes para 

observar a questão dos negros são aqueles relativos à violência. Nos casos de 

homicídios no país, o número de vítimas brancas está em declínio, enquanto verifica-se 

o aumento de assassinatos de pessoas negras (WAISELFISZ, 2012, p. 9).   

Entretanto a experiência negra neste solo desencadeou trajetórias distintas. Um 

dos desdobramentos da história dos negros no Brasil foi o surgimento dos quilombos, 

com registros referentes à época colonial, como resistência ao regime de escravidão. 

Tais agrupamentos possibilitaram um desenvolver diferenciado de parte da população 

negra. Hoje seus descendentes, os remanescentes quilombolas, constituem povos e 

comunidades tradicionais brasileiras.  

Diferentemente dos povos originários, os remanescentes de quilombo somente 

foram contemplados com trechos constitucionais nas linhas da atual constituição 

federal. São explicitamente mencionados em dois momentos, a partir de um “ficam 

tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos 

antigos quilombos” (BRASIL, 1988, § 5º art. 216) e o outro ocorre no emblemático 

artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que “aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
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reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos.”. Diante dessa nova realidade jurídica advinda com a Carta de 1988, os 

remanescentes de quilombo passam a melhor munir-se e terem maior respaldo em lutas 

pelo território.  

No final de 2003 é publicado o Decreto presidencial 4887 que regulamenta a 

“identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos” no tocante ao artigo constitucional 

68 do ADCT. Entretanto medidas potencializadoras da titulação dos territórios 

quilombolas repercutem entre os inimigos das populações tradicionais rurais. O citado 

decreto provocou respostas como:  

Campanhas de imprensa e investidas legislativas procuraram desde então 

deslegitimar os processos de regularização fundiária abertos pelo INCRA e 

sustar os efeitos do decreto presidencial 4887/2003 através de um projeto de 

lei e de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, iniciativas tomadas por 

representantes de interesses articulados na chamada bancada ruralista do 

Congresso, visando restringir ou desconstruir legalmente os quilombolas 

como sujeitos de direitos. (ACSELRAD; 2010, p. 16) 

 

A defesa do citado decreto encaminhada pela Procuradoria Geral da União e 

pela Advocacia Geral da União utilizam posicionamentos da Associação Brasileira de 

Antropologia, principalmente referindo-se à defesa da auto-atribuição dos povos 

remanescentes de quilombos nos processos de reconhecimento de seus territórios, assim 

como prega a Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) da 

qual o Brasil é signatário (O’DWYER; 2008, p. 13-14).  

Com o advento desses ordenamentos jurídicos referentes aos quilombos e 

remanescentes quilombolas há uma ressignificação do que seja “quilombo” e uma 

abertura para o debate sobre o tema(O’DWYER; 2005, p. 92). Os remanescentes de 

comunidades de quilombo passam a afirmarem-se não apenas em referência ao passado, 

afirmam também sua existência social no tempo presente.O art. 2º do Decreto 4887/03 

considera remanescentes de quilombo “os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 

opressão histórica sofrida”. Complementa Eliane CantarinoO’Dwyer que  

Contemporaneamente, portanto, o termo Quilombo não se refere a resíduos 

ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 

biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 

estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos a 
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partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem 

em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na 

manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos e na 

consolidação de um território próprio. A identidade desses grupos também 

não se define pelo tamanho e número de seus membros, mas pela experiência 

vivida e as versões compartilhadas de sua trajetória comum e da continuidade 

enquanto grupo.(2008, p.10) 

 

 Os procedimentos aos quais os remanescentes de quilombo têm de participar até 

alcançar a titulação definitiva de seu território percorrem um longo caminho, 

envolvendo diversos agentes. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) é o órgão competente para efetuar a titulação das terras reivindicadas como 

território de remanescente quilombola previsto no Decreto 4887/03, que o transfere tal 

atribuição antes da Fundação Cultural Palmares (FCP) do Ministério da Cultura. 

Fundação essa, atualmente, responsável pela expedição das certidões de registro no 

cadastro geral de remanescentes de comunidades de quilombos, documento necessário 

para que o INCRA seja acionado. Ao fim, se o resultado do processo for positivo à 

comunidade interessada, é emitido o título coletivo de propriedade em nome da 

associação de moradores da comunidade, uma vez que os quilombolas fazem uso 

comum de suas terras (O’DWYER, 2008, p.10). O número de certificações da FCP até 

o mês de Dezembro do ano passado aproxima-se de 2.700, entretanto, os dados 

disponibilizados pelo INCRA, com registros até Outubro de 2015 nos mostram que 

somente 196 comunidades obtiveram seu titulo de propriedade, um número ínfimo 

comparado com as demandas encontradas pelo país.15 

Em mais de uma década em vigência o decreto 4.887\03 apresentar esse baixo 

número de comunidades contempladas nos faz pensar sobre os motivos da pouca 

eficácia desse marco. Uma possibilidade relevante ocorre nos esforços mobilizados por 

latifundiários e agroindustriais em resposta aos avanços dos direitos dos povos 

remanescentes de quilombo, bem como demais comunidades tradicionais. Como vimos 

à cima, considerável parte do parlamento brasileiro é composta por representantes dos 

interesses do agronegócio, poderosos opositores das populações tradicionais. Tais 

agroindustriais são capazes de travar litigiosas disputas sobre terras. Há 

complementarmente a burocracia envolvida no processo de delimitação e 

reconhecimento dos territórios remanescentes de quilombo, a necessidade dos diferentes 

                                                           
15 Dados disponíveis em www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas. Acesso em 6 de Abril de 
2016 

http://www.incra.gov.br/estrutura-fundiaria/quilombolas
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órgãos pode ser um fator complicador da obtenção da titulação. Apesar dos entraves e 

asvariadasoposições existentes, o Decreto 4.887\03 é o passo de entrada na porta que se 

abriu com a Constituição, o movimento das comunidades remanescentes de quilombo 

precisa então garantir esses direitos eseguirem frente.    

 

1.4ARES E ÁGUAS DESIGUAIS: JUSTIÇA E RACISMO AMBIENTAL 

 

As desigualdades encontradas no Brasil, como no acesso aos direitos e demais 

ramificações aqui já vistas, que conformam as estratificações sociais também são 

persistentes quando o assunto é relacionado ao meio-ambiente, ou melhor, aos danos 

ocasionados por sua degradação. A poluição do ar e de lençóis freáticos exemplificam 

mazelas ambientais que molestam os mais pobres. Sejam por seus locais de moradia, 

trabalho ou por poder aquisitivo. Os malefícios trazidos pelos modelos de produção, 

urbanização e de múltiplos empreendimentos não são, como regra no capitalismo, 

democraticamente distribuídos entre a população. Os trabalhadores periféricos são as 

potenciais vítimas de deslizamentos de barrancos, doenças no sistema respiratório são 

ocasionadas em trabalhadores fabris e moradores avizinhados e diversas contaminações 

ocorrem pela ausência de saneamento básico.  

 Os prejuízos à saúde e a exposição às catástrofes aos quais estão sujeitos os mais 

precarizados estão associados não somente à ausência, ou insatisfatória concretização de 

políticas públicas que se debrucem sobre as questões socioambientais. A crise ambiental 

vivenciada hoje acarretou-se da forma de produção do sistema capitalista, também 

responsável pela crise econômica. Este modelo de produção é incompatível com a 

qualidade de vida e sustentação ecológica, necessariamente o capitalismo 

progressivamente afetará o meio-ambiente porque é 

um sistema que transforma tudo – a terra, a água, o ar que respiramos, os 

seres humanos – em mercadoria, e que não conhece outro critério que não 

seja a expansão dos negócios e a acumulação de lucros. As duas crises são 

aspectos interligados de uma crise mais geral, a crise da civilização 

capitalista industrial moderna. Isto é, a crise de um modo de vida. (LOWY; 

2013)16 

 

 Em decorrência desses entendimentos, emerge o movimento por justiça 

ambiental, que luta para que os mais pobres não tenham que conviver com a 

concentração das mazelas ambientais decorrentes da relação capitalista homem-

                                                           
16 “Crise Ecológica, Crise Capitalista, Crise de Civilização: a alternativa ecossocialista”. Disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v26n67/a06v26n67.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v26n67/a06v26n67.pdf
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natureza. No início dos anos 2000 na oportunidade do Colóquio Internacional sobre 

Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania, realizado na Universidade Federal 

Fluminense, é fundada a Rede Brasileira de Justiça Ambiental que em seu manifesto 

nos traz:  

por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do 

ponto de vista econômico e social, destinam a maior carga dos danos 

ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos 

raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às 

populações marginalizadas e vulneráveis.17 

 

 Interessante para esta monografia é observar no documento citado o tocante as 

minorias étnicas, as populações tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais são 

exponencialmente vulneráveis as catástrofes ambientais. Estão a perigo de terem seu 

modo de vida desorganizado, seja pelo secamento de um rio, pela infertilização de um 

solo, pela extinção de floras e faunas ou pelo acometimento de doenças. São culturas de 

pertencimento ao território ancestral que imputa a essas pessoas a necessidade da 

conservação do meio-ambiente com a penalidade do impedimento de reprodução de 

elementos de seus modos de vida tradicionais, sua medicina, suas celebrações místicas e 

religiosas, entre outras características históricas que possam se tornar impraticáveis com 

as sucessivas investidas de empreendimentos em suas áreas.  

 Quando prejuízos ambientais são direcionados a grupos étnicos minoritários 

ocorre o que se conceitua “racismo ambiental”. Vertente do racismo aplicada às 

injustiças ambientais as quais os povos e comunidades tradicionais, já historicamente 

oprimidos, são submetidos. Como afirma Herculano (2008; p. 16) “o racismo ambiental 

não se configura apenas por meio de ações que tenham uma intenção racista, mas 

igualmente por meio de ações que tenham impacto racial, não obstante a intenção que 

lhes tenha dado origem”. Nesse sentido a exposição aos malefícios ambientais às 

comunidades tradicionais constitui injustiça ambiental de caráter racista, arriscando o 

perpetuar de uma forma diferenciada de existência social.  

 O cenário de crise ambiental e a consequente responsabilização dos mais pobres 

e das minorias étnico-raciais nos levam a reflexão sobre medidas necessárias para que a 

injustiça e o racismo ambientais sejam combatidos. Ações que em suas elaborações 

visem garantir a grupos específicos, minoritários, não serem demasiadamente atingidos 

                                                           
17 In HERCULANO, Selene. 2008. Disponível em 
http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/Oclamor_por_justi%C3%A7a_ambiental_e_con
tra__racismo_ambiental__9-282-1-PB.pdf 

http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/Oclamor_por_justi%C3%A7a_ambiental_e_contra__racismo_ambiental__9-282-1-PB.pdf
http://www.professores.uff.br/seleneherculano/images/Oclamor_por_justi%C3%A7a_ambiental_e_contra__racismo_ambiental__9-282-1-PB.pdf
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por mazelas ambientais ocasionadas por empreendimentos.A criação de leis e 

normatizações referentes às tecnologias empregadas na construção e produção de 

empreendimentos, bem como ordenamentos trabalhistas acerca da saúde de 

funcionários, é medida paliativa para preservação do meio-ambiente e promoção da 

justiça ambiental. É necessário, contudo, que não somente sejam firmadas tais 

normatizações como também haja fiscalização efetiva do cumprimento dessas normas 

estabelecidas. A fiscalização e punição de infrações são peças essenciais para que de 

fato a amenização da degradação ambiental ocorra.  

 As batalhas, jurídicas e físicas, travadas pelas populações tradicionais em prol da 

garantia de seus direitos ao território, à cultura e a toda complexidade que seu modo 

vida tradicional compreende, serão abordadas no capitulo seguinte. Como o caso da 

longa resistência e revolta protagonizada pelos povos e comunidades Guarani e Kaiowá 

no Mato Grosso do Sul. 
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CAPÍTULO 2: DIREITOS DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS: ENTRE 

AVANÇOS, RETROCESSOS E RESISTÊNCIA 

A democracia burguesa, sendo um grande progresso histórico em 

comparação com a Idade Média, continua a ser sempre — e não pode 

deixar de continuar a ser sob o capitalismo — estreita, amputada, 

falsa, hipócrita, paraíso para os ricos, uma armadilha e um engano 

para os explorados, para os pobres. (Vladimir Lênin)  

 

O crescimento qualitativo dos ordenamentos jurídicos brasileiros, 

acompanhando resoluções do movimento internacional, no tocante aos povos e 

comunidades tradicionais no decorrer do século XX, e mais precisamente no importante 

marco da Constituição Federal de 1988, é recorrentemente alvo de ações políticas 

conservadoras.  

São as terras tradicionalmente ocupadas o novo alvo dos grandes interesses 

econômicos do agronegócio. As comunidades que as ocupam passam a ser 

objeto de investidas para sua deslegitimação, assim como de esforços 

destinados a isolá-las das demais forças sociais e políticas, inclusive daquelas 

situadas no próprio campo dos grupos subalternos. (ACSELRAD; 2012)18 

 

Além do agronegócio, empreendimentos de outros ramos conflituam com as 

populações tradicionais, como os de serviços energéticos e mineradoras. Tais setores 

são suficientemente fortes para mobilizar agendas a serem tocadas nas altas esferas da 

política nacional, bem como de promover atentados diretos às comunidades, como 

veremos neste capítulo. 

Essas fragilizações dos direitos fundamentais são patentes no dia a dia das 

populações ameríndias, no enfrentamento de dificuldades de diferentes 

ordens. Um exemplo é a criação ilegal de gado dentro da TI Xavante de 

Maraiwatsede, no estado de Mato Grosso, financiada por frigoríficos e 

fábricas de calçados multinacionais.5 A presença de posseiros ainda não 

indenizados pelo Estado para desocupar as Terras Indígenas é outro grande 

problema, pois eles disputam os recursos naturais e ainda criam um clima de 

ameaça e violência contra os habitantes legais − esse é o caso observado 

entre os Paumari da TI do Lago Marahã, localizada no Purus, oeste do estado 

do Amazonas. (CAPIBERIBE; BONILLA; 2012) 

 

 Nesse sentido iremos expor aqui situações onde os direitos adquiridos pelos 

povos e comunidades tradicionais são questionados, relativizados e/ou infringidos.Para 

tal utilizaremos informações veiculadas nos meios de comunicação, posicionamentos 

oficiais das autoridades competentes e entidades afins. 

                                                           
18 “Agronegócio e Povos Tradicionais”; ACSELRAD, Henri; 2012; Disponível em 
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1277 
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2.1 O CONGRESSO E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF): MEDIDAS 

REACIONÁRIAS EM CURSO NO LEGISLÁTIVO E JUDICIÁRIO 

Selecionamos para exposição dois casos em discussão nas instâncias superiores 

da política nacional que representam retrocessos tangentes aos direitos dos povos e 

comunidades tradicionais, alvejando seus territórios. São eles a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 3239 e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215. O 

primeiro trata-se de uma ADI protocolada no Supremo Tribunal Federal pelo partido 

Democratas19, referente ao decreto 4.887\03. A segunda propõe alterar o texto 

constitucional que versa sobre as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas.  

A citada ADIse debruça sobre a questão da auto-identificação dos remanescentes 

quilombolas, prevista no Decreto 4.887\03 (de acordo à Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho). Nesse sentido os critérios de reconhecimento de 

reminiscência quilombola abandonariam a consolidada autoafirmação étnica das 

comunidades negras nas reivindicações de direitos sobre seus territórios.  

Em seu parecer contrário ao prosseguimento da Ação no STF, a Ministra Rosa 

Weber em seu voto-vista defende:  

 

A eleição do critério da autoatribuição não é arbitrário, tampouco 

desfundamentado ou viciado. Além de consistir em método autorizado 

pela antropologia contemporânea, estampa uma opção de política 

pública legitimada pela Carta da República, na medida em que visa à 

interrupção do processo de negação sistemática da própria identidade 

aos grupos marginalizados, este uma injustiça em si mesmo. (...) A 

adoção da autoatribuição como critério de determinação da identidade 

quilombola em absoluto se ressente, a meu juízo, de ilegitimidade 

perante a ordem constitucional. Assumindo-se a boa-fé, a ninguém se 

pode recusar a identidade a si mesmo atribuída – e para a má-fé o 

direito dispõe de remédios apropriados. Logo, em princípio, ao sujeito 

que se afirma quilombola ou mocambeiro não se pode negar o direito 

de assim fazê-lo sem correr o risco de ofender a própria dignidade 

humana daquele que o faz.20 

 

O posicionamento de Weber se contrapõe ao de Cezar Peluso, hoje aposentado, 

que enquanto relator do processo votou pela procedência da ADI, no ano de 2012. O ex-

Ministro afirmou à ocasião haver inconstitucionalidade sobre a desapropriação de terras 

públicas e que não é admissível o supracitado decreto regulamentar um dispositivo 

                                                           
19 Em 2007 o Partido da Frente Liberal deliberou por chamar-se Democratas.  
20 Voto-vista da ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber. 25 de Março de 2015. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3239RW.pdf Acesso em 27 de Março de 
2016 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI3239RW.pdf
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constitucional21. Ponderou, porém, que não haja efeito retroativo sobre as comunidades 

contempladas, ficando assim, segundo seu voto, as terras já tituladas as comunidades 

remanescentes de quilombo, como estão. Peluso ainda fez menção a pouca 

funcionalidade do procedimento tal qual está, fundamentando-se no baixo número de 

titulações emitidas.   

 O julgamento da Ação encontra-se sem finalização e com somente esses dois 

votos proferidos. Após o voto da Ministra Rosa Weber, o Ministro Dias Toffoli pediu 

vistas do processo, procrastinando assim, mais uma vez a decisão do STF sobre a 

inconstitucionalidade pretendida pela ADI sobre o decreto marco dos direitos 

quilombolas.  

 A tentativa dessa Ação de não mais reconhecer a auto-atribuição como critério 

de identificação das comunidades remanescentes de quilombo representa um perigo,um 

retrocesso nos direitos desses povos e coloca em questão as demais comunidades e 

povos tradicionais. Há diversos ordenamentos que já afirmam o auto-reconhecimento de 

populações tradicionais como condição de classificação, como o Decreto 6.040\2007 

que institui a PNPCT. Avanços esses que podem retroceder em uma eventual vitória da 

ADI.   

 No ano de 2015 a atenção das populações tradicionais não se dedicou somente 

ao STF, a aprovação da PEC 215 em comissão especial na Câmara dos Deputadosvolta 

os olhares novamente sobre essa ameaça aos direitos sobre territórios tradicionais.  

 Em outubro do ano passado a PEC 215 obteve êxito parcial ao ser aprovada por 

uma comissão especial formada para apreciá-la. A Proposta de Emenda Constitucional 

215 prevê, entre outras, a transferência da competência de demarcação das terras 

indígenas e quilombolas22 para o Congresso Nacional, retirando tal atribuição do Poder 

Executivo. O texto originalmente  

altera os arts. 49 e 231 da Constituição Federal para acrescentar às 

competências exclusivas do Congresso Nacional a de aprovação da 

demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, bem como a 

                                                           
21 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=205330 
22 Fora apensadas a PEC 215 demais PEC afins, inclusive a PEC nº 161, de 2007 que “altera os arts. 225 e 
231 da Constituição Federal, e o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para: vedar 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos espaços territoriais especialmente protegidos; 
determinar a demarcação de terras indígenas por meio de lei e determinar que os títulos das terras 
pertencentes a quilombolas sejam expedidos por meio de lei”. Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=889041 
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ratificação das demarcações já homologadas. Estabelece, ainda, que os 

critérios e procedimentos de demarcação serão regulados em lei ordinária.23 

 

 Na versão votada e aprovada na comissão especial o trecho sobre a ratificação 

das terras já demarcadas e homologadas foi retirado, entretanto, não muda a gênese do 

projeto, que em seu corpo ainda contem a permissibilidade de construções em terras 

tradicionais, como rodovias, e de celebração de contratos de arrendamento com 

agricultores.A responsabilização do Congresso em demarcar os territórios 

tradicionalmente ocupados por indígenas e remanescentes quilombolas configura o 

maior risco lego-institucional aos avançosconsequentes da Constituição de 1988.  

Demarcar e homologar são funções exercidas pela presidência por 

meio do Ministério da Justiça, mecanismo que até hoje vem 

garantindo aos povos indígenas as terras requeridas. A PEC n. 215 

visa declaradamente inviabilizar os processos de demarcação, 

estendendo a ação do lobbyque a sustenta e que hoje já consegue, 

agindo sobre a União, fazer que alguns processos levem anos para ser 

definidos. (CAPIBERIBE; BONILLA; 2012)24 

 

 Ao defender a PEC da qual é relator, o Deputado Federal Osmar Serraglio 

(PMDB), cujas campanhas eleitorais têm registros de doações de empresas do ramo da 

agroindústria e afins25, discorre sobre a questão fundiária: “O que está aventando conflito 

de terras é a injustiça praticada com os agricultores. O governo com a mão grande tira a terra 

do agricultor sem pagar. Se o governo quer reconhecer uma reserva, não tem problema. Mas 

que pague”26 Já para Lindomar Terena, representante da Articulação dos Povos Indígenas do 

Brasil: “O agronegócio tem avançado para cima do nosso território. Não existe vontade 

política para demarcar as terras, então quem vai sempre tombar nessa luta são os índios”27.  

 “Índios fecham rodovias em protesto contra a PEC 215”28, “Indígenas fecham 

avenida de Palmas durante protesto contra a PEC 215”29, “Indígenas bloqueiam rodovias no 

                                                           
23 Idem  
24 “Um gosto amargo de déja vu: desenvolvimento e os índios”; Capiberibe, Artionka; Bonilla, Oiara; 
2012. Disponível em https://www.diplomatique.org.br/print.php?tipo=ar&id=1308 
25 Informações fornecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral mediante consulta online. Disponível em 
http://inter01.tse.jus.br/spceweb.consulta.receitasdespesas2014/abrirTelaReceitasCandidato.action 
26 Disponível em http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/10/comissao-da-camara-aprova-tirar-do-
executivo-poder-sobre-demarcacao-de-terras.html 
27 Disponível em http://noticias.terra.com.br/por-que-os-indigenas-estao-revoltados-com-a-pec-
215,35235f69e5b2a704cf30abd6409c402dg7v1yiwf.html 
28 Disponível em http://novoextra.com.br/so-no-site/alagoas/19601/ndios-fecham-rodovias-em-
protesto-contra-a-pec-215 
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RS em protesto contra a PEC 215”30. Esses foram títulos de reportagens veiculadas em sites 

jornalísticos, após a votação da proposta na comissão especial. Impedir a aprovação final da 

PEC 215 está na agenda prioritária do movimento pelos direitos indígenas.  

 Os ataques aos direitos adquiridos pelos povos e comunidades tradicionais, são 

muitos e não se restringem somente aos dois importantes casos acima abordados. Há outros 

projetos de lei e processos correntes que visam flexibilizar ou anular a eficácia dos 

procedimentos de garantia a terra, há também situações onde instâncias do poder judiciário 

entenderam pela remoção das populações indígenas de seus territórios.  

 

2.2 REINTEGRAÇÕES DE POSSE E REMOÇÕES AUTORIZADAS PELA JUSTIÇA 

 Em 2007 a Federação Internacional de Futebol (FIFA) elegeu o Brasil como país 

sede de seus campeonatos internacionais, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, 

realizadas respectivamente em 2013 e 2014. Os preparativos para receber os jogos 

promoveram obras espalhadas por centros urbanos nas cinco regiões brasileiras. A cidade do 

Rio de Janeiro não somente foi palco do jogo final dos dois torneios como também de 

remoções urbanas, entre elas a de indígenas habitantes da aldeia Maracanã. Parte do projeto 

do governo do estado para a recepção dos megaeventos consistia na construção de um 

estacionamento onde existe o prédio do antigo Museu do Índio, a aldeia Maracanã.   

 Quando o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB) anuncia em 

2012que a modernização pretendida do estádio conhecido como Maracanã compreendia a 

remoção dos indígenas da aldeia homônima, instaura-se uma queda-de-braço entre indígenas 

e o governo estadual, sendo o judiciário o campo. A ocupação do antigo museu iniciou em 

2006 por indígenas representantes de variadas etnias, o prédio estava desativado desde 1977, 

e foi nomeado pelos ocupantes como aldeia Maracanã, onde elevaram construções no 

terreno para além do prédio principal.   

 No decorrer da disputa houve mudanças nas propostas por parte do Governo, 

conforme seus obstáculos na justiça. A ideia inicial de demolição do antigo museu foi alvo 

de uma liminar ainda em 2012 que a impedia, emitida pela Justiça Federal depois de pedido 

da Defensoria Pública da União31. O debate sobre a construção oitocentista mobilizou 

                                                                                                                                                                          
29 Disponível em http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/10/indigenas-fecham-avenida-de-
palmas-durante-protesto-contra-pec-215.html 
30 Disponível em http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/11/indigenas-bloqueiam-
rodovias-no-rs-em-protesto-contra-pec-215.html 
31 Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2012/10/liminar-da-justica-federal-impede-
demolicao-do-museu-do-indio.html 

http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/10/indigenas-fecham-avenida-de-palmas-durante-protesto-contra-pec-215.html
http://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/2015/10/indigenas-fecham-avenida-de-palmas-durante-protesto-contra-pec-215.html
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instituições culturais pela permanência da edificação, obtendo orientação nesse sentido do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Em Janeiro de 2013, após 

mais uma liminar contrária à demolição do prédio, o Governo vem a público com uma nova 

intenção, dessa vez de reforma e tombamento do prédio, e não mais pô-lo abaixo. Porém não 

modificou a posição acerca da remoção dos habitantes32. Os indígenas diante disso 

reafirmaram a decisão de manutenção da ocupação e enviaram carta aberta ao governador.   

 

Não sairemos do Museu do Índio. Negociaremos qualquer coisa, menos isso. 

Não adianta mandar policia nem tropa de choque. Até porque já enfrentamos 

a violência de fazendeiros, bandeirantes, milícias e forças militares. 

Perdemos muitas lutas, reconhecemos, mas ganhamos outras, no sacrifício, 

na inteligência, na paz. Por isso estamos vivos.33 

 

.  Muitas manifestações de solidariedade e em conjunto aos indígenas foram realizadas 

no Rio de Janeiro, mobilizando juventude, populares, artistas e acadêmicos, entretanto em 

março de 2013 a 8ª Vara Federal do RJ deliberou pela remoção dos indígenas da aldeia 

Maracanã. O conflituoso episódio de desocupação da aldeia envolveu a Polícia Militar, e seu 

batalhão de choque.  

 Após a desocupação autoridades competentes vieram a público comentar o ocorrido. 

O defensor público da União Daniel Macedo relatou que “a saída dos indígenas deveria ter 

sido feita sem o emprego de violência [e que]a ação da polícia foi desastrada, amadora e 

precipitada.”34A Polícia Militar (PM) afirma outra versão do ocorrido, que 

 

(...) todas as possibilidades de negociação com manifestantes da Aldeia 

Maracanã foram esgotadas. Os integrantes do Batalhão de Polícia de Choque 

entraram na aldeia com os objetivos de preservar o patrimônio público e as 

vidas dos próprios manifestantes, sob risco devido ao incêndio que eles 

próprios provocaram. A ação de polícia foi conduzida da melhor forma 

possível, diante das circunstâncias. [...] O defensor público presente ao local 

afirma que a PM deveria ter esperado mais 10 minutos. À parte o 

estranhamento que causa ver um funcionário público se posicionar contra 

uma outra instituição pública respaldada pela Justiça, deve-se esclarecer que 

se o BPChoque esperasse esse tempo, o fogo poderia provocar mortes e 

danos de proporções incalculáveis. A missão maior da PM é a preservação da 

vida, e qualquer atividade que implique em riscos à vida de seres humanos 

será combatida pela corporação.35 

                                                           
32 Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/01/governo-do-rj-adia-publicacao-de-
edital-de-licitacao-do-maracana.html 
33 Disponível em http://www.jb.com.br/rio/noticias/2013/01/29/indios-pedem-dialogo-a-cabral-mas-
insistem-que-nao-deixarao-aldeia/ 
34 Disponível em http://oglobo.globo.com/rio/acao-da-pm-na-aldeia-maracana-foi-ato-desastrado-diz-
defensor-publico-7914673 
35 Nota da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro disponível na integra em 
http://oglobo.globo.com/rio/em-nota-pm-questiona-declaracoes-de-defensor-sobre-ocupacao-da-
aldeia-maracana-7924090 
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 O Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), Marcelo Freixo (PSOL) em entrevista, corrobora 

com as afirmações de Daniel Macedo e contraria a declaração da PM ao dizer que no 

momento em que o batalhão de choque entrou no local os bombeiros já haviam apagado 

as chamas e as negociações estavam indicando uma desocupação pacífica.  

 O ocorrido com a pluriétnica aldeia Maracanã foi exemplo urbano da situação 

enfrentada por indígenas no país adentro. Hoje os índios expulsos da aldeia vivem em 

conjunto habitacional do programa federal Minha Casa Minha Vida e relatam que a 

nova moradia não tem estrutura para a reprodução satisfatória de suas culturas.36 Assim 

como muitos povos tradicionais nos interiores têm sido encurralado em áreas de 

tamanho aquém do mínimo compatível com o respeito e garantia de seu modo vida 

tradicional. Vale mencionar que a questão dos habitantes da aldeia Maracanã preencheu 

muitos cartazes e discursos nas grandiosas manifestações de Junho de 2013.  

O caso dos Pataxós, no interior baiano é outro exemplo recente de remoção 

indígena com respaldo da Justiça. Famílias pataxós no município de Prado vêm 

enfrentando conflitos há tempos com diversos agentes sobre seu território. No ano de 

2015 após estudos da FUNAI o povo Pataxó obteve publicação em diário oficial37 de 

relatório referente à identificação e delimitação de terras tradicionalmente ocupadas, 

chamadas de Comexatibá. Os indígenas da área mantêm conflitos fundiários com 

fazendeiros, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade por conta do 

Parque Nacional do Descobrimento, assentados do INCRA e empresários do ramo do 

turismo.38 Dentro dos limites identificados pela FUNAI há a presença de hotéis 

luxuosos e fazendas. Em entrevista à Folha de São Paulo, em 2015, o proprietário da 

pousada Rio do Peixe disse que recorreria à justiça contra a demarcação: “temos como 

provar a cadeia sucessória das posses dos terrenos, que têm mais de 100 anos”.39 

 

                                                           
36 Disponível em http://oglobo.globo.com/rio/indigenas-da-aldeia-maracana-lamentam-falta-de-espaco-
para-rituais-em-conjunto-habitacional-16754171 Acessado em 15 de Abril de 2016 
37 Disponível em 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2015&jornal=1&pagina=39&tot
alArquivos=104 Acessado em 15 de Abril de 2016 
38 Disponível em http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=8234 Acessado em 
15 de Abril de 2016  
39 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1665359-pataxos-sao-donos-de-area-
na-bahia-onde-ha-pousadas-de-luxo-diz-funai.shtml Acesso em 15 de Abril de 2016 

http://oglobo.globo.com/rio/indigenas-da-aldeia-maracana-lamentam-falta-de-espaco-para-rituais-em-conjunto-habitacional-16754171
http://oglobo.globo.com/rio/indigenas-da-aldeia-maracana-lamentam-falta-de-espaco-para-rituais-em-conjunto-habitacional-16754171
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2015&jornal=1&pagina=39&totalArquivos=104
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2015&jornal=1&pagina=39&totalArquivos=104
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=8234
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1665359-pataxos-sao-donos-de-area-na-bahia-onde-ha-pousadas-de-luxo-diz-funai.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1665359-pataxos-sao-donos-de-area-na-bahia-onde-ha-pousadas-de-luxo-diz-funai.shtml
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Além do legislativo, é importante apontar que o Executivo e o Judiciário 

contribuem com seu quinhão nas dificuldades impostas à garantia legal da 

terra aos índios. Se dão com uma mão, agindo na defesa dos interesses 

indígenas, via principalmente Funai e Ministério Público, também tiram com 

outra. E, quando agem desse modo, o fazem com grande potencial nocivo. 

Foi assim com o Decreto n.1775/1996, produzido pelo ministro da Justiça 

Nelson Jobim, que, ao estabelecer os mecanismos administrativos dos 

processos de demarcação de Terras Indígenas, incluiu a possibilidade do 

contraditório, permitindo a contestação das terras por não índios que se 

considerem atingidos, numa inversão do direito, pois se esse é originário, 

tudo o que vem depois é grilagem. (CAPIBERIBE; BONILLA; 2015)40 

 

 Sob a justificativa de o procedimento de demarcação das terras não estar 

totalmente concluído, um juiz da Justiça Federal de Teixeira de Freitas – BA 

determinou pela “reintegração de posse” do território ocupado pelos pataxós. 

Decorrendo assim em janeiro deste ano em uma operação realizada pelas polícias 

federal, civil e militar de remoção dos indígenas de suas terras e a demolição de suas 

construções. Os índios removidos realizaram atos de rua como forma de protesto e se 

reuniram com órgãos estaduais, como a secretaria de Justiça, Direitos Humanos e 

Desenvolvimento Social, para denunciar o ocorrido.  

 O exemplo de Comexatibá não é o único caso recente de reintegração de posse 

que atentou contra os pataxós na Bahia. Em 2014 a Justiça Federal reconheceu a 

fazendeiros a posse de terras tradicionais de indígenas em Porto Seguro, possibilitando 

mais um episódio de expulsão violenta operacionalizada pelas policias. Presentes na 

situação, membros do curso de Formação Intercultural para Educadores Indígenas da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais repudiaram a ação. 

Em nota pública relataram:  

 

O povo Pataxó foi surpreendido com a ação violenta da polícia federal, 

polícia militar e civil do estado da Bahia que se utilizaram de bombas e balas 

de borracha para fazer cumprir mandado de reintegração de posse em 

benefício de fazendeiros invasores da terra tradicional do povo Pataxó. O fato 

narrado foi vivenciado por nossos alunos e professores que estavam na aldeia 

em atividades acadêmicas [...] Este grave conflito infringe a Constituição 

Federal de 1988 que garante o direito indígena à posse de suas terras 

imemoriais uma vez que, conforme apontam relatos históricos, a área do 

entorno do Monte Pascoal é tradicionalmente terra dos Pataxó, desde muito 

antes de 1500.
41

 

                                                           
40 “A ocupação do Congresso: contra o quê lutam os índios?” Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100293 Acesso em 15 de 
Março de 2016 
41“Moção de Repúdio à Violência da Ação do Estado Contra o Povo Pataxó de Boca da Mata no Sul da 
Bahia”. Assinada por professores, alunos e funcionários do curso de Formação Intercultural de 
Educadores Indígenas da UFMG. 27 de Abril de 2014. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142015000100293
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 Novamente em Prado este ano, há em curso uma batalha judicial que pode 

remover mais comunidades pataxós e, dessa vez, contra o Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade (ICMBio). EsseInstituto que é o administrador do Parque Nacional do 

Descobrimento, criado em 1999, reivindica terras em comum aos indígenas. Na citada 

identificação dos limites de Comexatibá verificou-se sobreposição de áreas do Parque 

Nacional com a dos indígenas. O ICMBio considera danosa as práticas realizadas pelos 

indígenas e reivindica sua remoção das terras. Como abordado no primeiro capítulo 

desta monografia a relação entre ambientalistas e populações tradicionais têm um largo 

histórico de conflitos. Apesar de não mais hegemônico no movimento ambientalista e 

em suas políticas, ainda é encontrado o ideal de áreas a serem preservadas da presença 

de humanos, mesmo que essas comunidades humanas relacionem-se de forma 

diferenciadamente positiva com a natureza.  

 Em março deste ano a Justiça Federal de Eunápolis – BA entendeu como 

procedente o pedido do ICMBio e deliberou pela desocupação de aldeias da terra 

indígena de Comexatibá que estivessem na área justaposta citada acima. Entretanto uma 

liminar emitida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu 

temporariamente a reintegração. Até o presente momento de feitura desta monografia 

não há em nosso conhecimento deliberações novas sobre o caso. Ainda estão os 

indígenas dessas aldeias sem uma decisão judicial definitiva. “A nossa luta vai 

continuar e esperamos que a justiça faça o ICMBio entender que só os Pataxó e a 

demarcação podem proteger a mata atlântica, a nossa floresta sagrada” afirmaa 

liderança indígena Mandy Pataxó sobre o conflito.42 

 

2.3 A RESISTÊNCIA GUARANI E KAIOWÁ E OS CONFLITOS FUNDIÁRIOS NO 

MATO GROSSO DO SUL (MS) 

Os acontecimentosexperenciados pelo povo Pataxó na Bahia assemelham-se a 

realidade indígena pelo país, como a situação dos Guarani e Kaiowá no Mato Grosso do 

Sul. O conflito fundiário envolvendo os Guaranis e Kaiowá é representado nas disputas 

judiciais e nos confrontos físicos, muitos resultantes em morte. Confrontos decorrentes 

do histórico processo de expansão de fazendas e do agronegócio em direção aos 

territórios tradicionais indígenas e da lentidão na demarcação dessas terras, bem como 

                                                                                                                                                                          
http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-milanez/universitarios-criticam-acao-da-policia-contra-
indigenas-na-bahia-2047.html Acesso em 15 de Abril de 2016  
42 “Justiça Federal suspende despejo contra Pataxó no extremo sul da Bahia”; Disponível em 
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=8624 Acesso em 15 de Abril de 2016 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-milanez/universitarios-criticam-acao-da-policia-contra-indigenas-na-bahia-2047.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-milanez/universitarios-criticam-acao-da-policia-contra-indigenas-na-bahia-2047.html
http://www.cimi.org.br/site/pt-br/?system=news&action=read&id=8624
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mantê-las seguras. Noticiários e sites ativistas expõemfrequentes ocorrências de 

vitimização dos indígenas nos interiores do MS.   

 Os Guarani-Kaiowá são  

Habitantes imemoriais da região da atual tríplice fronteira (Brasil - Paraguai - 

Argentina), foram alvo, desde o século XVII, de diversas tentativas de 

redução pelos jesuítas, mas o modelo das missões não prosperou, e os índios, 

então conhecidos como Itatim, levaram uma vida relativamente tranquila até 

a Guerra do Paraguai (1864-1870). Após a guerra, o governo brasileiro 

decidiu povoar com população não indígena a região considerada então como 

um amplo "espaço vazio". Foi nessa época que a Companhia Mate Laranjeira 

se instalou na região e, por mais de um século, manteve contratos de 

arrendamento público de terras, ocupando praticamente toda a região austral 

do atual Mato Grosso do Sul. (CAPIBERIBE; BONILLA; 2015) 

 

 Tornam-se então, ao decorrer do tempo, os grandes fazendeiros os principais 

inimigos diretos dos povos indígenas no estado. As terras hoje demarcadas não 

contemplam o demandado pelos índios, e uma das atitudes adotadas pelos mesmos é a 

de retomada das terras transformadas em fazendas particulares. Tais ações são 

combatidas como invasão de propriedade privada, e os fazendeiros acionam seus 

instrumentos particulares de repressão, além da polícia. Em 2015 o Ministério Público 

Federal iniciou investigação acerca de uma formação de milícia por parte de donos de 

terras no MS que miravam os indígenas. No mesmo ano, após uma tentativa de 

reocupação promovida por Guaranis e Kaiowá houve a invasão de homens armados em 

acampamento indígena, onde dispararam e realizaram sequestro-relâmpagode 26 

pessoas.43 

 Nos embates armados existentes em 2015 no Mato Grosso do Sul o que obteve 

maior repercussão culminou na morte da liderança Guarani e KaiowáSemião Vilhalva. 

Em um das ações de retomada de suas terras tradicionais no município sul-mato-

grossense de Antônio João, o indígena Semião Vilhalva foi baleado de morte e outros 

índios foram feridos. O caso de Semião repercutiu internacionalmente e (re)escancaroua 

situação dos Guarani e Kaiowá no país. As terras desse episódio foram identificadas 

pela FUNAI como de ocupação tradicional indígena, entretanto a propriedade 

permaneceu com os fazendeiros que recorreram, ainda não há uma decisão final.44O 

Escritório Regional para América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para 

                                                           
43 “Funai confirma oito feridos em ataque a comunidade indígena no MS”; 2015. Disponível em 
http://oglobo.globo.com/brasil/funai-confirma-oito-feridos-em-ataque-comunidade-indigena-no-ms-
17531959 Acesso 19 de Abril de 2016 
44 “Mais um capítulo sangrento da saga guarani-kaiowá”; 2015; Disponível em 
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/mais-um-capitulo-sangrento-da-saga-guarani-kaiowa-
6501.html Acesso 19 de Abril de 2016 

http://oglobo.globo.com/brasil/funai-confirma-oito-feridos-em-ataque-comunidade-indigena-no-ms-17531959
http://oglobo.globo.com/brasil/funai-confirma-oito-feridos-em-ataque-comunidade-indigena-no-ms-17531959
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/mais-um-capitulo-sangrento-da-saga-guarani-kaiowa-6501.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/mais-um-capitulo-sangrento-da-saga-guarani-kaiowa-6501.html
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os Direitos Humanos se manifestou sobre o ocorrido condenando a morte de Semião. 

Esse órgão faz um chamado às autoridades brasileiras em interromper a expulsão dos 

povos indígenas, responsabilizando o longo tempo para a demarcação como motivador 

dos confrontos, considerando as demarcações urgentes.45 

 Enquanto não há uma decisão definitiva sobre a demarcação de grande parte dos 

territórios reivindicados por indígenas em conflito com o agronegócio, aos primeiros é 

destinada uma porção de terras não contemplativa aos anseios e necessidades que o 

modo de vida constituída desses indígenas exige. Diante desta realidade, os Guarani e 

Kaiowá além das ações diretas de retomada de suas terras, passaram a armar 

acampamentos em beira-de-estrada como protesto, denunciando a insuficiência de 

demarcações realizadas (CAPIBERIBE; BONILLA; 2015).  

 As violências às quais estão expostos os povos indígenas no Mato Grosso do Sul 

são de distintas ordens, além dos confrontos físicos citados. Observa-se no relatório 

“Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil”46 produzido pelo Conselho Indigenista 

Missionário, referente ao ano de 2014, que no MS a taxa de atropelamento de indígenas 

foi a maior registrada no país naquele ano. Assim também, o relatório apresenta o 

alarmante número de suicídios entre indígenas, especialmente entre os jovens, sendo o 

MS o primeiro colocado na estatística apresentada nesse relatório. Com o acirramento 

nos últimos anos da violência e a cobertura midiática sobre essas questões, a Associação 

Brasileira de Antropologia (ABA) encaminhou nota para autoridades da República, 

entre eles a Ministra da Cidadania e o Presidente do STF, clamando por ações que 

finalizem a opressão sofrida pelos indígenas no MS.  

 

Diante da sequência de ações de grupos armados contra comunidades 

Guarani Kaiowa e Guarani Ñandéva ao longo dos últimos trinta dias no Mato 

Grosso do Sul, que resultaram em mortes, ferimentos e traumas que serão 

carregados para o resto das vidas de quem as presenciou, ou o Estado 

brasileiro toma uma posição clara e implementa as medidas necessárias e 

urgentes que dele se espera, garantindo a efetivação dos direitos deste povo 

indígena na região, como assegurado na Constituição Federal de 1988 e na 

normativa internacional, ou sua omissão poderá ficar nos registros da história 

indígena e do indigenismo brasileiro, naquela região, como de clara 

conivência com algo que aparenta ser uma ação de extermínio planejado de 

um povo indígena, em pleno século XXI.47 

                                                           
45 “Escritório de direitos humanos da ONU condena morte de líder guarani-kaiowá no Brasil”; 2015. 
Disponível em http://acnudh.org/pt-br/escritorio-de-direitos-humanos-da-onu-condena-morte-de-lider-
guarani-kaiowa-no-brasil/ 
46 “Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil”; 2015; Disponível em 
http://www.cimi.org.br/File/Relatorio%20Violencia%20-%20dados%202014.pdf 
47 “Situação dos Guarani Kaiowá e Ñandéva no Mato Grosso do Sul: Ação imediata ou genocídio pelo 
Estado Brasileiro”; 2015; Disponível em http://racismoambiental.net.br/?p=191011 
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A Associação ainda afirma a necessidade em investigar os crimes cometidos, 

bem como a demarcação das terras tradicionais. Encerra a nota reiterando a 

responsabilidade do Estado em alterar a realidade dos povos indígenas no MS. 

Ao manifestar certas atitudes e promover certas práticas e políticas, o Estado 

brasileiro, do Executivo ao Judiciário, passando pelo Congresso Nacional, 

torna-se inevitavelmente coparticipante deste processo, responsabilidade esta 

que a ABA vem aqui a ressaltar e a denunciar. 

 

 Expostas as variadas situações acima, entende-se como vital uma incansável 

vigília dos povos indígenas, quilombolase demais populações tradicionais, para que o 

Estado brasileiro garanta de fato o que é de direito. Neste sentido, possibilitaria a 

ressignificação da realidade desses povos, caminhando para a consolidação e avanços 

dos direitos, bem como garantindo a sobrevivência e dignidade às populações 

tradicionais.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho concretiza um antigo interesse em estudar aspectos das relações de 

populações tradicionais com a sociedade envolvente e o Estado, elementos sobre sua 

resistente existência diferenciada.Como estudante concluinte do curso de bacharelado 

em Sociologia enxerguei na realização desta monografia a possibilidade de debruçar-me 

brevemente sobre tal interesse. No decorrer dos estudos e feitura do projeto houve 

grande satisfação em executá-lo, entretanto os dados encontrados são preocupantes. 

Vale lembrar as duas questões norteadoras dessa monografia, explicitadas ao 

longo dos capítulos: Em que medida os direitos das populações tradicionais encontram-

se contemplados por distintos ordenamentos jurídicos, como a Constituição Brasileira 

de 1988? Por outro lado, até que ponto ocorre à aplicação desses ordenamentos a partir 

da análise dos casos selecionados nesta monografia? 

            Em torno da primeira questão, é inegável a transformação crescente e qualitativa 

que ocorreu nos direitos das populações tradicionais no Brasil nas últimas décadas, 

principalmente na Constituição de 1988 e após. Ordenamentos como o artigo 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias e o Decreto 4.887/03, que versam sobre o 

reconhecimento de territórios de remanescentes de quilombo, são exemplos de marcos 

do avanço de direitos de comunidades tradicionais. Apesar de não serem de interesse 

objetivo deste trabalho, podemos citar exemplos outros, não abordados anteriormente, 

de reconhecimento da cultura dos povos tradicionais, como a Lei 11.64548 de 2008, que 

estabelece a obrigatoriedade às instituições educacionais do ensino da história indígena 

para o nível fundamental e médio, assim como da história da África e dos afro-

brasileiros. 

Ainda no campo da educação, foi aprovada em 2012 a Lei 12.71149 que 

estabelece cotas no ingresso no ensino superior e técnico de nível médio, das redes 

federais, para pessoas negras e indígenas. Apesar de a lei ser considerada por 

movimentos sociais afins, insuficiente para o satisfatório ingresso e permanência dessas 

minorias nas instituiçõespretendidas, principalmente pela escassez de políticas de 

permanência estudantil, tal medida é tida como um importante avanço recente no país 

no tocante a esses povos.   

                                                           
48 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em 
5 de Maio de 2016 
49 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em 
5 de Maio de 2016 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
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A respeito da segunda questão e como expomos no capítulo anterior, encontra-se 

estampada nas manchetes de jornais parte da realidade de opressões a qual as 

populações tradicionais ainda estão submetidas. A lentidão nos processos de 

demarcação e titulação de terras, as remoçõesoperadas pelas policias através de medida 

judicial de reintegração de posse contra comunidades, os assassinatos e outras 

violências vitimizam constantemente essas sociedades.Mesmo com osmencionados 

marcos referentes a essas populações, estãoelas ameaçadas por opositores, enfrentando-

sede variadasmaneiras, como no campo jurídico, e na própria luta física. 

Consideramos ao fim deste trabalho que se faz imperativo para a dignidade e 

garantia de reprodução dos povos e comunidades tradicionais que haja uma 

continuidade dos avanços em seus direitos. Necessário igualmente é que seja cumprido 

os marcos conquistados, por exemplo, findar a morosidade na titulação de terras 

remanescentes de quilombolas e impedir o genocídio em exercício no Mato Grosso do 

Sul contra as pessoas Guarani e Kaiowá.  
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