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a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a 

de nossos antepassados em conquistá-la e 

mantê-la.”  

Gen Ex Rodrigo Octávio Jordão Ramos, 1970. 
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RESUMO 

 

O objeto central da pesquisa é a demarcação de terras indígenas em Roraima. Examina as 

controvérsias relativas à demarcação de terras indígenas na Amazônia, levanta e 

sistematiza os argumentos a partir de duas linhas de analises distintas e confronta a 

percepção de ameaça à soberania e defesa nacional na região, em razão dessa política, 

entre dois grupos de interesse em torno do tema. A questão que norteou este trabalho foi a 

de que o afastamento da percepção de ameaça à soberania nacional depende do 

desenvolvimento sustentável e da satisfação das carências regionais. O recorte da 

investigação teve como caso emblemático a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol, que reuniu, em torno de sua polêmica implementação, todos os argumentos que 

envolvem o tema. Conclusivamente, verificou-se que, ainda que existam razões para que 

se percebam ameaças potenciais à soberania nacional, a demarcação de terras indígenas, 

por si só, não representa tal ameaça, mas sim um desafio ao Estado brasileiro.  

Palavras-chave: Soberania/ Defesa / Ameaça/ Desenvolvimento / Raposa Serra do Sol 
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ABSTRACT 

 

The research is around the demarcation of indigenous territory in Roraima.  Reviewing 

the controversies around the demarcation of indigenous lands in the Amazon, this 

investigation raises and systematizes the arguments from two different paths of analysis, 

confronting the perception of a threat to sovereignty and national defense in the region, 

due to this policy, between two interest groups around the topic. What guided this study 

was the fact that the end of the perception of a threat to national sovereignty depends on 

sustainable growth and on the satisfaction of regional needs.  The investigation's 

approach took as an emblematic case, the demarcation of an indigenous territory called 

"Raposa Serra do Sol", which combines, around it's controversial implementation, all 

arguments surrounding the subject. In conclusion, it was verified that, although there are 

still reasons for perceiving potential threats to national sovereignty, the demarcation of 

indigenous territory alone does not represent such a threat, but rather a challenge to the 

Brazilian State.   

 

Keywords: Sovereignty/ Defense / Threat/ Development / Raposa Serra do Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE MAPAS 

 

1. Mapa 1 - Fronteiras Internacionais do Estado de Roraima................................74 

2. Mapa 2 - Terras Indígenas Demarcadas no Estado de Roraima.........................75 

3. Mapa 3 - Terra Indígena Raposa Serra do Sol – TIRSS....................................77 

4. Mapa 4 - Pelotões de Fronteira em Roraima......................................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABA  Associação Brasileira de Antropologia 

ANC  Assembleia Nacional Constituinte 

CF  Constituição Federal 

CIMI  Conselho Indigenista Missionário 

CIR Conselho Indigenista de Roraima 

CNPI  Conselho Nacional de Proteção Aos Índios  

CNS  Conselho Nacional de Seringueiros 

CNV  Comissão Nacional da Verdade 

COIAB  Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia 

Brasileira  

CPI-SP  Comissão Pró-Índio de São Paulo  

CPT  Comissão Pastoral da Terra 

CUT  Central Única dos Trabalhadores 

DADPI                                   Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas  

EB  Exército Brasileiro  

END Estratégia Nacional de Defesa 

ESG  Escola Superior de Guerra 

EUA  Estados Unidos da América 

FA Forças Armadas 

FUNAI                                   Fundação Nacional do Índio 

 GTA  Grupo de Trabalho Amazônico 

IIHA  Instituto Internacional da Hiléia Amazônica 

LBDN  Livro Branco de Defesa Nacional 



11 

 

MD  Ministério da Defesa 

MST  Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

OIT  Organização Internacional do Trabalho 

OEA                                       Organização dos Estados Americanos 

ONG  Organização Não Governamental 

ONU  Organização das Nações Unidas  

OTAN  Organização do Tratado do Atlântico Norte 

PEF  Pelotão Especial de Fronteira 

PEB                                        Política Externa Brasileira  

PND  Política Nacional de Defesa  

SESAI                                    Secretaria Especial de Saúde Indígena  

SPI  Serviço de Proteção aos Índios 

SPILTN  Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais  

STF  Superior Tribunal Federal 

TI       Terras Indígenas 

TIRSS  Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

UFAM  Universidade Federal do Amazonas 

UNASUL  União das Nações Sul-Americanas 

UNESCO  Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura 

UNI  União das Nações Indígenas 

URSS  União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

 

 

https://www.facebook.com/saudeindigenaSESAI/?hc_ref=ARQUzJJLcqSsqaEDXvv71-D4JHSLf7AVqzQksa6WyJB3PMJMbn6DYrPMUwtb5pKR72o&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCEQNY-Tm76CGtHzEQqW9P7urQ5U9nqYN-hCGsbBQ-w1HYbKFmnQ-VZ94u312XBrEFaqWgjcKZuOEQLXnr6iwTXxUddjz4hN3peiAqoi7F-3mWQyO3Ku5FTED4E7HRQuDlSgWcCFTybfY5T-I7isxS0qu-pxA7ejtF1gOYYfP8_GF_nMsk4hEj-NIMLJmfHrht-6bFA1A401hgnnNpOloahyWu254NVM5pkYRunerxgzRe5DlSTlB7BQucNc9OaQfVowaBOQF6qIzkhxMjiK027UBpDsp90agTrNBDeXpxQiVWBfqSaqQG9HOGmIT3uHpd192efnqtujU8uNmfiGw7Qpw&__tn__=kC-R


12 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.............................................................................................................14 

CAPÍTULO 1.  SOBERANIA, DEFESA NACIONAL E A DEMARCAÇÃO DE 

TERRAS INDÍGENAS NA AMAZÔNIA..................................................................22 

1.1.  A Soberania e a Defesa Nacional no Âmbito dos Estudos Estratégicos..................22 

1.1.1 A Soberania........................................................................................................22 

1.1.2 A Defesa Nacional.............................................................................................24 

1.1.3 Defesa e Desenvolvimento.................................................................................26 

1.2 A Amazônia e a Percepção de Ameaça à Soberania Nacional..................................28 

1.2.1. A Amazônia Brasileira......................................................................................28 

1.2.2 A Percepção de Ameaça à Soberania Nacional na Amazônia...........................31 

1.2.3 Sinais da Ameaça à Amazônia Brasileira..........................................................34 

1.2.4 A Ameaça de Internacionalização da Amazônia: Outras Percepções...............38 

1.3. Aspectos Conclusivos..............................................................................................41 

CAPÍTULO 2. A QUESTÃO INDÍGENA: A POLÍTICA INDIGENISTA E O 

DIREITO DOS POVOS INDÍGENAS......................................................................44  

2.1 As Origens da Questão Indígena..............................................................................45 

2.2 A Política Indigenista.........................................................................................46 

2.2.1 O papel de Rondon............................................................................................48 

2.3 A Questão Indígena na Constituinte de 1988............................................................51 

2.4. Órgãos e Organizações não governamentais: Artífices da Política Indigenista.......53 

2.4.1 Fundação Nacional do Índio – FUNAI.............................................................53 

2.4.2 Conselho Indigenista Missionário – CIMI........................................................55 

2.4.3 União das Nações Indígenas – UNI..................................................................56 

2.4.4 Comissão Pró-Índio de São Paulo -CPI-SP......................................................57 

2.4.5 Conselho Indigenista de Roraima – CIR...........................................................57 

2.4.6 Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB.........................................58 

2.5 Articulando as Políticas Indigenistas........................................................................59 

2.5.1 A Articulação Indigenista na Constituinte de 1988...........................................61 

2.5.2 O Conflito com os Militares na Constituinte de 1988.......................................62 

2.6 O Direito dos Povos Indígenas e o Estatuto do Índio................................................63 

2.6.1. O Estatuto do Índio e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas............66 



13 

 

2.6.2 O Novo Constitucionalismo Americano............................................................67 

2.7 O Argumento Indigenista sobre a Ameaça da Demarcação de TI na Amazônia.......69 

2.8 Aspectos Conclusivos................................................................................................71 

CAPÍTULO 3. RORAIMA E A DEMARCAÇÃO DA RESERVA RAPOSA SERRA 

DO SOL..........................................................................................................................74 

3.1 A Importância da Faixa de Fronteira Amazônica: O Caso de Roraima.....................74 

3.2 A Demarcação da |Terra Indígena Raposa Serra do Sol............................................77 

3.2.1 A Polêmica em Torno da Demarcação da TIRSS..............................................78 

3.2.2 O Voto-Vista no 1063, do então Ministro Carlos Ayres Britto, do STF.............80 

3.3 O Acórdão do STF sobre a Demarcação da TIRSS em Área Contínua......................84 

3.3.1 Argumentos Considerados a Favor da Demarcação............................................84 

3.3.2 Argumentos Utilizados como Salvaguarda do Estado Nacional.........................86 

3.4 A Continuidade dos Debates em torno da Demarcação de TI na Amazônia e a 

Ameaça à Soberania Nacional..........................................................................................90 

3.5 O Depoimento de um Militar e de um ex-Presidente da FUNAI..............................93 

3.6 Aspectos Conclusivos................................................................................................95 

CONCLUSÃO................................................................................................................98

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS......................................................................103 

APÊNDICE A...............................................................................................................110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

INTRODUÇÃO 

A Amazônia sempre representou um grande desafio para o Brasil. Sua dimensão 

geográfica, seu isolamento em relação ao núcleo central brasileiro, sua imensa cobertura 

vegetal, sua posição climática e sua densidade demográfica, sua população indígena, - 

têm dificultado sua integração ao território nacional. Somam-se a essas características, o 

fato de a Amazônia abrigar imensas riquezas, conhecidas e ainda por conhecer, em seu 

solo e subsolo, além de sua biodiversidade e reserva de água doce do mundo. Isso tudo 

não só chama a atenção dos brasileiros, mas também desperta o interesse de países e/ou 

organizações não-governamentais que lançam mão de mecanismos de pressão, direta ou 

indireta, visando objetivos próprios. Como nos afirma CARRASCO, 2013:  

 

“Desde a década de 1980, o Brasil vem sendo alvo de sucessivas 

campanhas de pressões políticas, em sua maioria orientadas do exterior, 

cujo objetivo principal é o de constranger ou limitar as ações do Estado 

brasileiro em várias de suas áreas de atribuições, entre eÌas, a ordenação 

da ocupação física do território nacional e da exploração dos seus 

recursos naturais, visando ao pleno desenvolvimento do País. Os 

pretextos das campanhas, implementadas por uma pletora de 

organizações não-governamentais (ONGs) nacionais e internacionais, 

financeira e politicamente apoiadas por uma rede de fundações privadas 

e órgãos governamentais de países industrializados do Hemisfério 

Norte, se concentram em uma alegada proteção do meio ambiente e dos 

povos indígenas, temas curo apelo emocional tem granjeado um grande 

apoio midiático e popular a essa agenda intervencionista”. 

(CARRASCO, 2013, p. 8) 

 

 

São reconhecidos, ainda, os problemas fronteiriços com os países vizinhos, como a 

questão ainda não resolvida da Guiana Essequiba, envolvendo Guiana e Venezuela, e 

com reflexos para o Brasil, assim como a recente crise humanitária na Venezuela, como 

serão abordados no corpo deste trabalho. Há dificuldades seculares para levar à região o 

dinamismo econômico necessário ao seu desenvolvimento e sua melhor integração à 

sociedade nacional.  O militar e geopolítico Mário Travassos, nas décadas de 1930-40, já 

alertava as elites nacionais para a necessidade de potencializar a atração exercida pela 

Bacia Amazônica por meio de hidrovias e ferrovias, lançando as bases para uma defesa 

efetiva e a inserção da região no processo econômico do país. Sobre isso afirmava que 

“dados os aspectos geográficos sul-americanos, somente sob o domínio da pluralidade 

dos transportes poderá o Brasil exprimir toda a força de sua imensa projeção 
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coordenadora no cenário da política e economia continental.” (TRAVASSOS, 1947. p. 

140). 

Outro aspecto importante é o manejo irresponsável da floresta, refletindo a dificuldade 

do Estado em promover o desenvolvimento sustentável naquele grande vazio 

demográfico, assim como a incapacidade de conter e controlar as rotas do narcotráfico, 

tudo isso emoldura e agrava o quadro da carência experimentada pelos povos indígenas, 

bastante significativos naquela região. 

Tendo a complexa realidade da Amazônia brasileira como cenário, esta dissertação 

teve como objeto de estudo e pesquisa a controversa relação entre Soberania e Defesa 

Nacional em relação à demarcação de terras indígenas (TI) na região, no estado de 

Roraima, em particular no caso emblemático e central da demarcação da Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol. 

Essa relação coloca em oposição, por um lado, os que propugnam a soberania do 

Estado brasileiro em face de quaisquer outros interesses que possam ameaçar a 

autonomia, a coesão e a unidade política do país, com consequentes impactos para a 

defesa da região e do próprio Estado nacional brasileiro. Por outro lado, grupos de 

interesse ligados à preservação ambiental, à defesa das minorias étnicas, à vigência dos 

direitos humanos, e, afinal, à proteção do direito dos povos indígenas.  

Cabe, desde já, esclarecer o entendimento do conceito de Defesa Nacional, para efeitos 

deste trabalho, como explicitado no Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN). Ele 

contém caráter formal/oficial, mas serve para os propósitos desta pesquisa na medida em 

que permitirá, por um lado, entender as questões da pesquisa lastreada na conceituação 

dada pelo Estado brasileiro. Por outro, ensejará também a percepção daqueles que 

criticam, e mesmo se opõem, às políticas relativas às questões em lide. A definição é a 

seguinte:  

 

“Nos termos da Política Nacional de Defesa se entende por Defesa 

Nacional “o conjunto de medidas e ações do Estado, com ênfase na 

expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos 

interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, 

potenciais ou manifestas”. Tem entre seus objetivos (...) 1- garantir a 

soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial; (...) (III) 

contribuir para a preservação da coesão e unidade nacionais; (IV) 

contribuir para estabilidade regional. (BRASIL, 2012, p. 27).1 

 
1O Conceito de Defesa Nacional no documento em lide apresenta uma versão oficial do Estado brasileiro. 

Do ponto de vista teórico a definição ganha outras dimensões (Cf. Lópes, 2018). O enfrentamento da 

questão será feito adiante, com mais vagar, do ponto de vista crítico.  Mas será a partir da conceituação 
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O recorte temático, portanto, concentra-se na execução da política de demarcação de 

TI em Roraima, a partir da das discussões em torno da Assembleia Constituinte de 1988 e 

seus impactos nas ações do Estado brasileiro na região até o final do governo de Michel 

Temer, quando já se dispõe de certo distanciamento temporal em relação à temática. 

Buscou-se, assim, verificar se a demarcação de TI realizada naquele ente federativo 

representa uma ameaça para a defesa do Estado brasileiro, seja ela potencial ou 

manifesta. 2 

A Constituinte de 1988 foi escolhida como ponto principal para o início da análise, em 

razão dos intensos debates realizados em torno do tema, de onde se podem retirar muitos 

dos argumentos utilizados por ambos os grupos de interesse.  

Além disso, a Constituição foi o marco da transformação do antigo Território Federal 

de Roraima em Estado Federado (Art. 14), o qual passou a confrontar-se com os desafios 

de desenvolvimento econômico e social em um espaço territorial geopoliticamente 

sensível e limitado em seu uso.  

Para se levar adiante a investigação do tema, é oportuno tecer algumas considerações 

sobre a sua importância e atualidade, em reforço ao contexto amazônico até aqui 

apresentado. 

 

A Escolha do Tema e a sua Importância 

De início, há de se apontar que a escolha do tema se deve, em grande parte, ao 

interesse particular e profissional do pesquisador, em razão de ter trabalhado na 

Amazônia ao longo de praticamente toda a década de 90, como Capitão do Exército 

Brasileiro, na qualidade de piloto de aeronave militar. 3 Nesses tempos - sobrevoando 

toda a faixa de fronteira amazônica, tendo contato com muitas aldeias indígenas e vilas de 

pescadores – pode ter a ideia física, mas também humana, de sua imensidão. Uma área 

muito maior do que um país como a Índia com seus quase três milhões e trezentos mil 

 
formal/legal que se poderá avaliar os posicionamentos estatais, no âmbito e trânsito dos diversos governos, 

em relação aos que a eles se opõem.  
2“Ameaça é uma representação, um sinal, certa disposição, gesto ou manifestação percebida como anúncio 

de uma situação não desejada ou de risco para quem percebe”. (Saint-Pierre, 2018, p. 30).  
3Já de antemão o pesquisador declara sua condição de Coronel da reserva do EB. Está ciente, entretanto, 

como pesquisador, das complexas relações epistemológicas entre neutralidade e objetividade nas Ciências 

Humanas. Se esta última não é, em última análise, possível, pois a própria escolha do objeto de pesquisa já 

embute preferências de caráter subjetivo, a objetividade é possível se e quando a condução da investigação 

obedece às regras da metodologia cientifica, sopitando eventuais impressionismos. Seguindo tais regras, o 

investigador não formula questões e/ou hipóteses que não possam dispor de rigoroso tratamento empírico.  
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quilômetros quadrados, o sétimo maior do mundo, já que a Amazônia se estende por 

cinco milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados.  

A questão da Amazônia suscita complexas questões, entre elas as relativas a potenciais 

ameaças à soberania ou à autonomia política do Estado brasileiro na região (Reis, 1960). 

Há tempos a região tem sido alvo de grande debate na mídia internacional e nacional, 

principalmente a partir dos anos 80 do século passado, como será abordado no corpo do 

presente trabalho.  

Cabe ao Estado o exercício de sua soberania sobre o seu território. Os dias atuais 

revelam, em cores nítidas, como o sistema internacional é instável e como os mecanismos 

de pressão, atuam sobre os governos. Nesse espaço de pressões e contrapressões atuam as 

políticas externas e de defesa no resguardo de seus interesses e objetivos. Nesse quadro, o 

que pode ensejar uma ameaça potencial ou manifesta à soberania do Brasil pode ser 

compreendida como a projeção de interesses maiores da humanidade e dos direitos 

humanos que, hipoteticamente, poderiam estar além da capacidade de enfrentamento do 

Estado brasileiro.  

No plano interno, outra dimensão que reforça a importância e a atualidade do tema é o 

constante debate sobre a relação de conflito existente entre a demarcação de Terras 

Indígenas e a noção de soberania e defesa nacional. A onda de demarcação de áreas de 

preservação ambiental e terras indígenas na Amazônia, como resposta do governo 

brasileiro à mobilização internacional pelo controle do que alguns chegaram a chamar de 

“patrimônio da humanidade”, pode ser problematizada, como certos entendimentos 

propõem, uma ameaça potencial ao controle nacional da área.  

Na medida em que esta pesquisa procurou levantar e condensar, os argumentos 

defendidos por grupos de defesa dos direitos dos povos indígenas, de contorno liberal e 

humanista, e os que lhe são contrários, ela visou contribuir para a literatura cientifica 

sobre a questão, ainda com pouca exploração por parte da literatura acadêmica. Ela pode 

trazer elementos para um melhor entendimento dos debates que ganhou destaque na 

campanha para as eleições presidenciais de 2018, quando o tema da revisão da 

demarcação das TI na Amazônia, em particular, em Roraima, ganhou as páginas dos 

jornais e da mídia em geral.  
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Objetivos da Pesquisa 

O objetivo geral centra-se na demarcação de TI no estado de Roraima e a 

problematização da gestão do Estado brasileiro na região. Pretende-se arguir se, de fato, a 

referida demarcação se constitui em ameaça à soberania e, em consequência, à Defesa 

Nacional.  

A satisfação do objetivo central relaciona-se a três objetivos específicos. O primeiro 

será o levantamento e análise da literatura acadêmica relativa aos conceitos de Estado, 

Soberania, Defesa Nacional e Direito dos Povos Indígenas, bem como outros conceitos 

correlatos e de importância para a condução da pesquisa. O segundo será a identificação 

dos argumentos que ensejam a percepção de ameaça à soberania nacional na Amazônia, 

relacionando-os com a demarcação de terras indígenas na região. O terceiro focará a 

questão indígena no Brasil a partir da atuação dos principais órgãos governamentais e 

não- governamentais ligados à defesa dos interesses dos índios brasileiros.  

 

Referencial Teórico 

Como propõe Figueiredo (2015), o objeto de investigação dos Estudos Estratégicos é o 

complexo defesa nacional/ segurança internacional.” Nesse contexto, tudo que se 

relaciona à defesa adquire importância para as lentes dessa área do conhecimento. 

Portanto, ao abordar temas que envolvem conceitos como ameaça, soberania, direito 

humanitário, terrorismo ambiental e tudo mais que diz respeito às questões estratégicas 

do país, passam a ser alvo de estudo e análise pelos pesquisadores dessa área de 

conhecimento.  

Para a abordagem do tema em apreço, no entanto, a lente dos Estudos Estratégicos 

pode e deve recorrer à interação com outras disciplinas que fornecem ferramentas 

abrangentes para a análise das relações às quais se submetem o Estado.  

É, portanto, uma área de estudo muito rica nesse aspecto, na medida em que permite 

contrapor, por exemplo, o enfoque realista com o idealista, na medida em que ambos 

“podem ser combinados de modo a criar explicações mais abrangentes e complexas 

acerca de fenômeno internacionais” (OLIVEIRA, 1999) 

Para relacionar argumentos realistas e liberais e confrontá-los com vistas à uma 

conclusão que satisfaça ao objetivo da pesquisa, foi necessário colocar tais argumentos 

lado a lado, buscando entendê-los cada qual sob sua perspectiva própria, sem contudo 
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requerer um aprofundamento maior, limitando-se ao que concerne a questão da 

demarcação de terras indígenas na Amazônia. 

Assim, sob o viés realista, a pesquisa abordou, em capítulo próprio, os conceitos 

ligados aos argumentos contrários à demarcação de terras indígenas, como o 

entendimento de soberania, ameaça, defesa nacional, segurança, desenvolvimento e 

outros relacionados entre si e que sustentam tais argumentações.  

Por outro lado, sob o viés liberal, também em capítulo específico, a pesquisa centrou-

se nos argumentos favoráveis à demarcação de terras indígenas, argumentos esses 

relacionados ao direito dos índios, à formação de um estado plural, ao papel dos 

movimentos sociais na construção da sociedade democrática, entre outras abordagens. 4 

 

O Problema Central e as Questões da Pesquisa 

No final dos anos 80 e ao alvorecer dos anos 90 do século passado, quando a noção de 

segurança nacional erigida ao longo de quase todo o século passado passou a ser 

confrontada pela pressão internacional e nacional pela adoção de uma nova agenda 

política, novas temáticas, como segurança humana, ambientalismo, direito dos povos 

indígenas, dentre outras, passaram a integrar as pautas dos organismos multilaterais e 

organizações não- governamentais ao redor do planeta.  

Essa nova agenda mundial aprofundou as discussões sobre os conceitos de soberania, 

autodeterminação, direito de proteger etc., levando à relativização do entendimento do 

alcance da soberania de um Estado para a solução dos problemas da nova agenda no 

âmbito de seu território.  

Vale lembrar que, sob tais bandeiras a Organização das Nações Unidas (ONU) 

autorizou intervenções militares na Somália (1992), no Haiti (1994), na Herzegovina 

(1995) e em diversos outros países. (PEDROSA, 2013).  

Dentro desse quadro, a questão a ser respondida por esta pesquisa foi a seguinte: a 

demarcação de Terras Indígenas na Amazônia, em particular no estado de Roraima, é 

uma ameaça, potencial ou manifesta, à soberania e à defesa nacional? 

 
4 Não cabe aqui a discussão pormenorizada dos dois enfoques.  As duas abordagens, a realista e a liberal, 

no campo das Relações Internacionais, estão bem caracterizadas e apresentadas em Nogueira e Massari, 

2005, pp. 20/104.  
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Para chegar a uma resposta, foi verificada, ao longo do trabalho de prospecção e 

pesquisa, a necessidade de se compreender e buscar as respostas para duas questões 

intermediárias, a saber:  

A primeira foi a seguinte: até que ponto as noções de soberania e defesa nacional são 

ameaçadas ou não pela política de demarcação de Terras Indígenas (TI) na Amazônia e, 

em particular no estado de Roraima? Esta questão será o objeto do primeiro capítulo 

desta dissertação.  

A segunda foi: até que ponto a satisfação dos interesses dos povos indígenas, em 

particular a demarcação de suas terras, sob uma abordagem liberal e humanista, confronta 

ou não a noção de soberania e defesa nacional a ponto de ser considerada uma ameaça? 

Esta questão fundamenta o segundo capítulo da investigação. 

O debate em torno dessas questões permanece em aberto nos círculos político e 

militar, ganhando a mídia e sendo constantemente levada à discussão no âmbito da 

sociedade. Cabe à academia a produção de conhecimento aplicado às demandas do País, 

no caso a demarcação de terras indígenas em Roraima, em particular a Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol (TIRSS), objeto do terceiro capítulo desta análise.  

 

A Metodologia e Organização da Pesquisa 

Para cumprir com os fins pretendidos, este trabalho adotou a metodologia qualitativa. 

A pesquisa se valeu de múltiplas fontes que incluíram a pesquisa bibliográfica e a análise 

documental, não estando ao alcance do pesquisador, infelizmente por questões de força 

maior vividas no período, as condições necessárias para complementar e enriquecer o 

trabalho por meio de entrevistas e pesquisa de campo.  

A pesquisa bibliográfica visou abordar e compreender os conceitos de soberania, 

defesa nacional, direito dos povos indígenas e outros, tais como autodeterminação, não-

ingerência, direito das minorias, dentre outros relacionados ao tema, bem como os 

argumentos defendidos por ambos os grupos de interesse, tanto os contrários, como os 

favoráveis à demarcação das TI. 

A fonte documental serviu para analisar a questão sob o ponto de vista do tratamento 

institucional dado à demarcação de terras indígenas na Amazônia, em particular o caso da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Assim, foi necessário o recurso à 

legislação vigente, documentos jurídicos, atas do Congresso Nacional, dentre outros, 

mediante consulta em sítios do Congresso Nacional, do Ministério da Defesa, FUNAI, 
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Superior Tribunal Federal, dentre outros órgãos públicos, da Presidência, da Imprensa 

Nacional e de organizações não governamentais, tanto nacionais como internacionais. 

Tais fontes lastrearam a análise das influências das pressões internas e externas ao Estado 

brasileiro em relação às questões que aqui se pretende esclarecer.  

O presente trabalho foi organizado nesta introdução, três capítulos, onde são 

apresentados os conteúdos da pesquisa realizada, e uma conclusão final. 

Esta Introdução serviu não só para, substantivamente, propor a temática a ser 

investigada. Ela enuncia as motivações para a escolha do tema, ressalta sua importância, 

delineia os objetivos, propõe os eixos teóricos, coloca as questões centrais orientadoras 

da investigação e pontua aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa.  

O primeiro capítulo trata da abordagem realista da questão da demarcação de terras 

indígenas na Amazônia e sua relação com a noção de soberania e defesa nacional como 

entendidas para efeito deste trabalho. 

O segundo capítulo trata da questão indígena, sob uma abordagem liberal e humanista 

do tema e de suas possíveis relações de impacto sobre as noções de soberania e defesa 

nacional. 

O terceiro capítulo trata especificamente da demarcação de terras indígenas em 

Roraima, em particular a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS), buscando fechar o 

entendimento sobre a controvérsia da questão apresentada. 

A conclusão sumariza os achados da investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

CAPÍTULO I 

 

SOBERANIA, DEFESA NACIONAL E A DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

INDÍGENAS NA AMAZÔNIA.  

 

1.1.  A Soberania e a Defesa Nacional no Âmbito dos Estudos Estratégicos 

No âmbito dos Estudos Estratégicos, o estudo da Soberania está intimamente ligado à 

Defesa Nacional, uma vez que esta é a garantia daquela à preservação do próprio Estado.  

Falar em Defesa Nacional, portanto, implica necessariamente falar de Soberania, uma 

vez que os dois conceitos se inter-relacionam, ou ainda, um só existe em razão da 

existência do outro. Segundo Figueiredo (2018), “não há soberania quando o Estado se 

torna incapaz de prover sua própria salvaguarda, seja por causa de ameaças internas ou 

externas”. 

Ainda do ponto de vista dos Estudos Estratégicos, os conceitos de soberania e defesa 

nacional estão relacionados ao conceito de “poder”. Figueiredo (2018) nos aponta, ainda, 

que “é um fenômeno que precede ao de Estado, mas nele está contido. (...) A tensão 

assimétrica entre os “que tem” e os que “não têm” gera a dinâmica do processo político: 

consenso e/ou conflito. Por isso mesmo o processo político é sempre denso entre partes 

que se chocam, com maior ou menor intensidade”.  

Assim, sobre um plano de fundo realista e em benefício deste trabalho, é importante 

definir formalmente o que vem a ser a Soberania e a Defesa Nacional, na forma em que 

serão tratadas ao longo desta dissertação. 

 

1.1.1. A Soberania 

 Inicialmente, cabe pontuar que a Constituição de 1988 estabelece a soberania como 

primeiro fundamento da República (Art. 1º, I) 5·. 

 O professor Reis Friede, para quem a soberania é um dos elementos constitutivos do 

Estado, ao lado do povo e do território, além de ser um pressuposto para a sua existência, 

nos apresenta um conceito alinhado com o entendimento inserido na Constituição 

brasileira: 

 

 
5Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: I - a 

soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa;V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.  
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“No sentido material (substantivo) é o poder que tem a coletividade 

humana (povo) de se organizar jurídica e politicamente (forjando, em 

última análise, o próprio Estado) e de fazer valer no seu território a 

universidade de suas decisões. No aspecto adjetivo, por sua vez, a 

soberania se exterioriza conceitualmente como a qualidade suprema do 

poder, inerente ao Estado, como nação política e juridicamente 

organizada.” (FRIEDE, 2011, p. 25). 

 

 

Ainda nesse sentido de alinhamento constitucional e formalização do conceito a ser 

tratado, Caetano (1987) assim define a Soberania: 

 

“(...) um poder político supremo e independente, entendendo-se por 

poder supremo aquele que não está limitado por nenhum outro na 

ordem interna, e por poder independente aquele que, na sociedade 

internacional, não tem de acatar regras que não sejam voluntariamente 

aceitas e está em pé de igualdade com os poderes dos outros povos 

(...)”. (CAETANO, 1987, p. 169). 

 

A Escola Superior de Guerra (ESG), em seu manual de Fundamentos do Poder 

Nacional, ao abordar o conceito de soberania como sendo um dos principais alicerces 

para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, assim também a define: 

 

“(...) a ESG entende a soberania como a manutenção da intangibilidade 

da Nação, assegurada a capacidade de autodeterminação e de 

convivência com as demais nações, em termos de igualdade de direitos, 

não aceitando qualquer forma de intervenção em seus assuntos internos, 

nem a participação em atos dessa natureza em relação a outras nações.  

É a qualidade máxima de poder social, por meio da qual as normas e 

decisões elaboradas pelo Estado prevalecem sobre as normas e decisões 

emanadas de grupos sociais intermediários, tais como: a família, a 

escola, a empresa, a igreja, o sindicato, a associação patronal, entre 

outros”. (BRASIL, 2018, p. 19-20). 

 

 

 

Outra contribuição importante é dada pelo professor Eurico Figueiredo, ao tratar do 

conceito formal de soberania: 

 

“A característica primordial do Estado é a sua soberania: a assumpção de 

que, no âmbito do espaço físico em que exerce o monopólio de seu poder, 

nenhuma outra instância pode lhe ser superior. A soberania é, então, o 

coração e a alma do Estado, condição mesma de sua sobrevivência”. 

(FIGUEIREDO, 2018) 
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Assim, portanto, este trabalho considera a delimitação conceitual do Estado 

constituído por seus três elementos clássicos – o povo, o território e a soberania. Não 

obstante, este último elemento, defendido por Marcelo Caetano e Eurico Figueiredo, 

como já visto, é substituído por outras concepções, como governo ou vínculo político, o 

que não invalida a soberania como característica intrínseca à essência do Estado. 

ABREU, (2018) cita como exemplo o seguinte trecho de um recente laudo arbitral 

internacional, que reconhece a soberania como elemento inerente à existência do próprio 

Estado: “O Estado é normalmente definido como uma coletividade que se compõe de um 

território e de uma população submetida a um poder político organizado. Ele se 

caracteriza pela soberania”.6 

 

1.1.2 A Defesa Nacional 

Por ser o primeiro fundamento da República, a Soberania tratada na Constituição 

fornece as bases para o emprego das Forças Armadas, destinadas que são “... à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e 

da ordem”.7 

Assim, o outro conceito-chave explorado nesta pesquisa é o de “Defesa Nacional” que, 

segundo Figueiredo (2018), é a “imperiosa necessidade de os estados se protegerem no 

sistema de relações internacionais” e, por isso mesmo, tema muito caro para comunidade 

de defesa do país e, como já mencionado, intimamente relacionado com o de Soberania.  

Cabe aqui destacar que, decorrente da CF/1988 e da Lei Complementar nº 97 de 09 

de junho de 1999 (Art. 9º, § 3º), passou a caber ao Poder Executivo a elaboração da 

Política Nacional de Defesa (PND). Tal Política, com periodicidade de quatro anos, 

constituiu-se, como constou na sua introdução, “no documento de mais alto nível do País 

em questões de Defesa, baseado nos princípios constitucionais e alinhado às Aspirações e 

aos Objetivos Nacionais Fundamentais, que consolida os posicionamentos do Estado 

brasileiro e estabelece os objetivos mais elevados neste tema” (BRASIL, 2016).  

É a própria PND, recentemente aprovada, que, formalmente, conceitua a Defesa 

Nacional como: 

 

 
6 Comissão de Arbitragem para a ex-Iuguslávia. Parecer no 1, de 29 de novembro de 1991. In: Revue 

Generale de Droit International Public – RGDIP, 1992, p. 264. 

 
7 Como positivado no Art. 142 da CF/88. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument


25 

 

 “(...) o conjunto de atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na 

expressão militar, para a defesa do território, da soberania e dos 

interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, 

potenciais ou manifestas (...). Portanto, a Política Nacional de Defesa 

atua no sentido de contribuir para a percepção de um estado de 

Segurança Nacional, entendida como a condição que permite a 

preservação da soberania e da integridade territorial, a realização 

dos interesses nacionais, livre de pressões e ameaças de qualquer 

natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício dos direitos e deveres 

constitucionais”. (BRASIL, 2016) (Grifo do autor, AC). 

 

 

 

Neste ponto é importante ressaltar, ainda, a relação existente entre segurança e defesa. 

Esse aspecto intensamente explorado por diversos autores recebe nas palavras do Coronel 

Souza Abreu, reconhecido especialista em Amazônia, uma simples definição: 

 

“Enquanto o primeiro conceito traduz uma condição de certa 

tranquilidade experimentada por parte da sociedade, a defesa nacional 

implica a existência de condições objetivas, materializadas por um 

conjunto de meios humanos e matérias, notadamente militares, que 

previnem, impedem e combatem ameaças reais e potenciais ou 

minimizam seus efeitos. É a efetividade da defesa nacional o principal 

fator que garante ao Estado a sensação de segurança.” (ABREU, 2018, 

p. 58).  

 

 

 

Isso explica a preocupação de setores militares com a preparação do Estado para o 

enfrentamento de ameaças e essa preocupação não se dá apenas sob o aspecto militar ou 

da defesa, mas extrapola para o campo político e social, característica muito presente nas 

Forças Armadas brasileiras e da América Latina em geral, uma vez que as Forças 

Armadas são percebidas e utilizadas pelos governos como importante ferramenta para o 

desenvolvimento nacional, para a manutenção do estado de segurança, para proteção 

social entre tantas outras funções do Estado. Assim se refere a professora Maria Celina 

d’Araújo, ao tratar do tema do papel dos militares nos países da América do Sul: 

 

 

“(...) os militares continuam sendo atores políticos e sociais relevantes 

em muitos países da América do Sul. Têm sido usados para arbitrar 

disputas políticas, como no caso do Equador; para coibir protestos, 

como na Venezuela; para zelar pela segurança pública, como no Brasil 

(...) além, claro, de assumir diferentes missões humanitárias. (...) as 

Forças Armadas continuam sendo vistas como um recurso instrumental 
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para promover o desenvolvimento e para praticar políticas de bem-estar 

e de assistência social. (D’ARAÚJO, 2010, p. 39-40) 

 

 

A Política Nacional de Defesa (PND) também aproxima a missão militar de defesa das 

questões de segurança, tendo como pano de fundo a questão da manutenção da soberania, 

manifestando essa relação entre nos seguintes termos: 

 

“(...) a Política Nacional de Defesa atua no sentido de contribuir para a 

percepção de um estado de Segurança Nacional, entendida como a 

condição que permite a preservação da soberania e da integridade 

territorial, a realização dos interesses nacionais, livre de pressões e 

ameaças de qualquer natureza, e a garantia aos cidadãos do exercício 

dos direitos e deveres constitucionais.” (BRASIL, 2016) 

 

 

Como se nota, o conceito de defesa nacional em seu sentido restrito8 não é, salvo 

melhor juízo, o mais adequado para tratar do tema proposto por este trabalho, uma vez 

que envolve concepções e percepções que vão muito além da capacidade bélica do país 

para o enfrentamento das ameaças. O professor Eurico Figueiredo (2005) nos dá também 

uma contribuição ao abordar o conceito de defesa em seu sentido amplo, explicando que: 

 

“Em sentido amplo, o termo “defesa” refere‑se ao estágio de 

desenvolvimento econômico e tecno‑cientifico, à estrutura social 

prevalecente, à resiliência das instituições políticas, ao histórico da 

cultura de defesa, ao tamanho do território, à composição demográfica 

da sociedade, aos seus recursos naturais, à sua localização geográfica 

(sua inserção no mapa geopolítico), à capacidade de mobilização 

interna, etc. A defesa de uma dada sociedade, no plano mais profundo, 

radica‑se no solo vivido da própria sociedade (...).” (FIGUEIREDO, 

2015, p. 118) 

 

 

1.1.3 Defesa e Desenvolvimento 

Embora seja uma região de muitos contrastes, a América Latina e o Brasil, em 

particular, apresenta, segundo D’ARAUJO (2010), três grandes problemas básicos e 

 
8Segundo Figueiredo (2015, p. 117), Defesa, em sentido restrito, “refere‑se, por uma parte, ao uso da força, 

e exibe caráter militar; e, por outra parte, ao emprego dos instrumentos diplomáticosque permitem, em 

situação de tensão entre Estados, a negociação dos interesses e objetivos das partes envolvidas, visando a 

manutenção da paz.” (FIGUEIREDO, 2015).  
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urgentes, a saber: segurança, desenvolvimento e governança. Isso revela a fragilidade das 

democracias da região e o baixo grau de confiança nas instituições. 

Esse gigantesco desafio geopolítico e social passa pela atenta consideração dos 

objetivos nacionais explicitados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que 

estabelece que “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento 

nacional (grifo nosso); III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais (grifo nosso); IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.” (BRASIL, 1988).   

Nesse contexto, tanto no Brasil como no restante da América Latina, as Forças 

Armadas adquirem relevante papel no esforço pelo desenvolvimento econômico e social, 

situação espelhada no Brasil pelo grande envolvimento dos militares nos projetos 

voltados para o desenvolvimento nacional. Tanto é assim que, em seu primeiro 

documento de Política de Defesa, denominado Política de defesa Nacional, em 1996, 

assim estabelece essa relação: 

 

 
“a implementação de uma política de defesa sustentável, voltada para a 

paulatina modernização da capacidade de autoproteção, depende da 

construção de um modelo de desenvolvimento que fortaleça a 

democracia, reduza as desigualdades sociais e os desequilíbrios 

regionais e compatibilize as prioridades nos campos político, social, 

econômico e militar, com as necessidades de defesa e de ação 

diplomática.” (BRASIL, 1996) 

 

 

Além disso, a atual Política Nacional de Defesa (PND) aponta que “a defesa do País é 

indissociável de seu desenvolvimento, na medida em que depende das capacidades e da 

infraestrutura instaladas, ao mesmo tempo em que contribui para o incremento das 

potencialidades nacionais e para o aprimoramento de todos os recursos de que dispõe o 

Estado brasileiro” (BRASIL, 2016). 

Como se nota, a realidade nacional ainda está longe de dissociar a missão das Forças 

Armadas das ações promotoras do desenvolvimento e, ao incorporar o paradigma do 

desenvolvimento à missão das Forças Armadas, como previsto no Art. 16 da Lei 

Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, que dispõe sobre as normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas, com complemento dado pela 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument
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Lei Complementar nº 117, de 2004, in verbis: “Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como 

atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na 

forma determinada pelo Presidente da República. Parágrafo único. Para os efeitos deste 

artigo, integra as referidas ações de caráter geral a participação em campanhas 

institucionais de utilidade pública ou de interesse social. (BRASIL, 1999) 

É, portanto, natural que o meio militar seja trazido para o âmbito das decisões políticas 

e dos debates relacionados às políticas públicas que impactam em sua destinação e no 

entendimento de sua missão constitucional de defesa da pátria9, como soe acontecer ao 

longo de toda a história do Brasil. 

Sobre esse protagonismo militar ainda presente como atores políticos e sociais 

relevantes na região, a professora Maria Celina D’Araujo assim se manifesta: 

 

“(...) as Forças Armadas continuam sendo vistas no início do século 

XXI, em vários países da América do Sul e em várias dimensões, como 

um recurso instrumental para promover o desenvolvimento e para 

praticar políticas de bem-estar e de assistência social. A novidade é que 

os militares atuam agora como agentes de governos eleitos (...). Para a 

maioria dos países, passou-se da situação de Forças Armadas com 

comando político para uma em que estão subordinadas ao comando 

civil, mas detêm forte protagonismo social e econômico.” (D’ARAUJO, 

2010, p. 40) 

 

 

 

 1.2 A Amazônia e a Percepção de Ameaça à Soberania Nacional 

Neste tópico, a ameaça à soberania nacional na Amazônia será abordada sob a 

perspectiva da comunidade de defesa, cônscia das limitações do Estado brasileiro e 

legitimamente preocupada com as vulnerabilidades apresentadas pelo país naquela 

região, o que implica no reconhecimento de riscos à segurança e à defesa e, por 

conseqüência à soberania, que é objeto deste capítulo e que conforma o tema do presente 

trabalho, buscando tangenciar, claro, a demarcação de terras indígenas na Amazônia 

Brasileira. 

1.2.1. A Amazônia Brasileira 

 
9Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 

nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 
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A Região Amazônica representa um patrimônio incalculável para o Brasil. Para o 

nível deste trabalho, torna-se desnecessário descrever tal imensidão e sua importância 

para o nosso país e para todas as nações que compartilham da maior floresta tropical do 

mundo. 

Com 5 milhões de km2, a Amazônia representa mais da metade do território nacional, 

com imensuráveis riquezas naturais, complexa e diversa biodiversidade, e inigualável 

potencial hídrico e energético, além de contar com 23.000 km de rios navegáveis, que 

servem de base para a articulação interna da América do Sul. Trata-se, portanto, de uma 

parte inegociável e iderrogável do patrimônio legado aos brasileiros de hoje e que abriga 

a maior parcela da frágil, mas orgulhosa população indígena brasileira. Por ser percebida 

mundialmente como uma inesgotável fonte de riqueza, ela sempre atraiu a atenção 

internacional, seja para o bem, seja para a satisfação de interesses escusos e ilegítimos.  

Assim o Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN), de 2016, descreve a importância 

da região para as ações estratégicas da defesa e afirma a sua incondicional soberania 

sobre aquela região: 

 

“A Amazônia representa um dos focos de maior interesse da defesa. A 

Pan-Amazônia, equivalente à totalidade da Amazônia na América do 

Sul, tem, em números aproximados, 40% da área continental sul-

americana e detém 20% da disponibilidade mundial de água doce. A 

maior parcela de extensão amazônica pertence ao Brasil – cerca de 

70%. O Brasil afirma sua incondicional soberania sobre a Amazônia 

brasileira, que possui mais de 4 milhões de km², abriga reservas 

minerais de toda ordem e a maior biodiversidade do planeta.” (BRASIL, 

2012, p. 15)  

 

 

 A Região Norte do Brasil sempre foi tida como uma região isolada do território 

brasileiro. Segundo vários teóricos geopolíticos, a Hiléia Amazônica é considerada como 

uma “região - problema”, por motivos de segurança, de desenvolvimento e de 

distribuição espacial do território. Segundo Bertha K. Becker, a Amazônia também é 

considerada uma fronteira de recursos ou região de novas oportunidades e, portanto, “a 

incorporação da Amazônia ao sistema nacional configura-se para o governo como um 

imperativo...” (BECKER, 1982).  

 Essa realidade geopolítica impõe ao Estado a tarefa de empreender políticas públicas 

indutoras do desenvolvimento e da segurança daquela região. Nesse contexto, por tratar-
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se de uma área sensível do espaço nacional, tais ações tão necessárias e fundamentais 

exercem impacto direto sobre as ações de defesa naquela região, onde a destinação 

principal das Forças Armadas, que é a defesa da pátria, compete com outras missões, 

chamadas atribuições subsidiárias, em colaboração com o desenvolvimento nacional e a 

defesa civil (BRASIL, 1999) 10. 

 Além disso, a Constituição prevê que o Estado exerça, além das funções de 

fiscalização e incentivo, a função de planejamento (grifo nosso), como sendo 

determinante para orientar as ações dos setores público e privado, definindo, ainda, no 

Art. 174, § 1º que “A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do 

desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos 

nacionais e regionais de desenvolvimento”. (BRASIL, 1988).  

 Cabe ressaltar, ainda, que a integração nacional, como primeiro passo para a 

integração regional no âmbito do continente, em que pese ser um dos princípios 

constitucionais11, ainda persiste como uma dívida geopolítica, principalmente no que se 

refere à região amazônica, como apontado por diversos autores geopolíticos ao longo do 

século XX e ainda considerados no contexto da atual Política Nacional de Defesa (PND), 

ao afirmar que: 

 

“A enorme extensão territorial, a baixa densidade demográfica da 

Amazônia brasileira e as dificuldades de mobilidade, bem como seus 

recursos minerais, seu potencial hidroenergético e a valiosa 

biodiversidade que abriga, exigem a efetiva presença do Estado, com 

vistas ao desenvolvimento e à integração daquela região” (BRASIL, 

2016)  

 

 

As FA brasileiras têm plena consciência da fragilidade da região amazônica e de sua 

importância prioritária para a Defesa, relatada em quase todos os documentos de defesa 

desde a década de 90. Isso se deve às características daquele bioma, onde se destaca a 

 
10 Conforme disposto na Lei Complementar nº 97, de 09 de junho de 1999, que prescreve em seu Art. 1º, 

parágrafo único que, cabe também às Forças Armadas, sem comprometimento de sua destinação 

constitucional, o cumprimento das atribuições subsidiárias explicitadas na LC,como a atribuição geral de 

cooperar com o desenvolvimento nacional e a defesa civil (Art., 16).   

 
11Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes 

princípios: I - independência nacional; (...) Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma 

comunidade latino-americana de nações. 
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enorme riqueza natural e o imenso potencial econômico que chama a atenção de todo o 

mundo. 

 Não é fácil defender e controlar militarmente uma região como a amazônica. Suas 

distâncias continentais abrigam uma imensa e variada cobertura vegetal, onde predomina 

a floresta tropical caracterizada por sua densidade e pela altitude de suas árvores. Além 

disso, a região é irrigada por inúmeros rios de diferentes formações geológicas e de 

variados cursos e regimes fluviais, o que representa um grande desafio às tropas que ali 

operam.  

Suas extensas fronteiras somadas à cobertura vegetal e à circulação fluvial, se por um 

lado dificultam o controle, a vigilância, a logística e a comunicação, por outro 

representam uma grande ameaça para a defesa do território, pela facilidade de penetração 

e homizio de todo o tipo de ilegalidades, tais como contrabandistas, narcotraficantes, 

milicianos, etc. 

 1.2.2 A Percepção de Ameaça à Soberania Nacional na Amazônia 

 Este tópico não pode ser desenvolvido sem antes abordar de forma breve alguns 

elementos importantes sobre os conceitos de ameaça, risco e vulnerabilidade, para 

permitir a melhor aplicação ao presente trabalho e, principalmente, no contexto 

amazônico. 

No âmbito da ONU e no contexto da Estratégia Internacional para a Redução de 

Desastres, risco é definido como a “probabilidade de consequências prejudiciais, ou 

perdas esperadas mortos, feridos, edificações destruídas e danificadas, etc, resultante de 

interações entre perigos naturais ou humanamente induzidos e condições 

vulneráveis, sendo convencionalmente representado pela expressão: Risco = Perigos (ou 

ameaças) x Vulnerabilidades.” 

Com base nesse conceito, pode-se considerar que o risco é “uma ação não diretamente 

intencional e eventualmente sem caráter intrinsecamente hostil (contrariamente aos 

termos que caracteriza a ameaça na estratégia), provinda de um ator interno ou externo 

não necessariamente estratégico (DUARTE et al., 1999, p. 107).  

Já no contexto dos estudos estratégicos e de segurança, segundo Escorrega (2009), “a 

grande distinção entre risco e ameaça é que a ameaça pressupõe uma intenção, portanto 

um agente racional, enquanto o risco subentende também o acaso ou o fenômeno natural. 

O autor acrescenta, ainda, que: 
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“É possível entretanto constatar tendências, que derivam em grande 

parte do campo dos Estudos da Paz, em que analistas de segurança, 

comentadores e políticos empregam cada vez mais a linguagem e o 

conceito de “risco”, em vez do mais tradicional, e mais restrito, conceito 

de “ameaça”. Considera-se que risco abrange um mais vasto leque de 

problemas para a segurança humana e sobrevivência e, por isso, 

políticas públicas que tenham em conta todo o espectro de risco - 

ameaças naturais, vulnerabilidades sociais e económicas, conflito e 

terrorismo - têm mais hipóteses de avaliar correctamente as prioridades. 

Concomitantemente, a análise com base no risco permite sublinhar o 

facto de que os riscos resultam em parte das próprias escolhas de um 

país ou de um indivíduo.” (SIPRI, 2007, in ESCORREGA, 2009). 

 

 Segundo Hector San Pierre, o conceito de ameaça é, por definição, fundacional e 

operativamente anterior à formulação estratégica que objetiva a segurança12. Portanto, só 

existe sentido a discussão de políticas de Segurança ou Defesa, com a pré-existência de 

uma ameaça reconhecida. Ameaça essa que, segundo Souza Abreu (2018), trata-se de 

uma variável dependente da percepção do agente que a identifica ou visualiza. 

A defesa nacional de qualquer país atua com base no reconhecimento e identificação 

de suas vulnerabilidades. Como nos apresenta o Coronel Souza Abreu: 

 

“(...) é justamente sobre essas vulnerabilidades que potenciais Estados 

agressores, historicamente, elaboram planos de guerra que exploram 

brechas no sistema defensivo do país alvo, a partir de um trabalho de 

inteligência estratégica construído nos períodos que antecedem à 

decisão política de empreender os movimentos bélicos. Daí a 

importância de o Estado que se percebe alvo reconhecer as próprias 

vulnerabilidades e trabalhar continuadamente para minorá-las, adotando 

contramedidas.” (ABREU, 2018, p. 213) 

 

 

Com base nesses conceitos e reconhecendo a existência de vulnerabilidades na região 

amazônica, pode-se anotar que a percepção de ameaça sobre aquela região não é algo 

incomum e existem razões para tal. 

Sabe-se que o fim da bipolaridade no final dos anos 80, que alterou o sistema mundial 

antes fragilmente equilibrado entre as duas superpotências militares (EUA e URSS), 

culminou com o surgimento de uma nova proposta de redefinição da agenda política 

mundial e, por conseguinte, uma nova agenda de segurança, estabelecendo novas 

 
12 SAINT-PIERRE, Hector Luis. Grandes Tendências da Segurança Internacional Contemporânea. 2010, p. 

34. 
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temáticas que se encontravam latentes durante as décadas anteriores, quando vigorava o 

conflito Leste-Oeste.  

Assim, temas como a preservação do meio ambiente, preservação das florestas e 

recursos naturais, bem como a proteção aos direitos das minorias étnicas, dentre outros, 

passam a integrar as pautas dos organismos multilaterais e organizações não-

governamentais ao redor do mundo.  

Esse fenômeno é abordado dentro do conceito das chamadas “novas geopolíticas”13 

que incorporaram diversas variáveis além do mero determinismo geográfico. Temas 

como meio ambiente, direitos humanos, capital natural, globalização, dentre outros, 

geraram uma disputa pelo controle das decisões sobre o território.  

Em razão dessa nova agenda mundial e do direcionamento dos olhos do mundo para 

tais problemas fundamentais da humanidade, conceitos como soberania, 

autodeterminação, direito de proteger etc. passaram a ser discutidos e aprofundados, 

levando à relativização do entendimento do alcance da soberania de um Estado para a 

solução dos problemas da nova agenda no âmbito de seu território. “Sob tais bandeiras a 

Organização das Nações Unidas (ONU) autorizou intervenções militares na Somália 

(1992), no Haiti (1994), na Herzegóvina (1995) e em diversos outros países.” 

(PEDROSA 2013).  

É nesse contexto que a percepção de ameaça sobre a Amazônia, agravada pelos 

discursos de internacionalização daquele território, ganha novo relevo, principalmente 

nos círculos ligados à Defesa. Dentro dessa moldura, o célebre geopolítico Carlos de 

Meira Mattos aponta, em artigo publicado na Folha de São Paulo, em 2005:  

 

“De tempos em tempos ela volta ao palco, trazida por novos ventos, 

revestida em teses pseudocientíficas ou sócio-humanitaristas usadas 

para ocultar o seu verdadeiro objetivo político ou econômico. 

No começo era apenas a surpresa aplastante de quantos famosos 

cientistas e naturalistas, europeus e norte-americanos, diante da 

magnitude do cenário florestal e hidrográfico com que se deparavam na 

Amazônia. Nos séculos 17 e 18 vieram conhecê-la e estudá-la 

renomados cientistas e naturalistas da Europa e dos EUA. Seus 

relatórios e estudos chamaram a atenção internacional para a Amazônia. 

Passada a fase de admiração científica pela sua colossal imagem 

geográfica, vieram as ambições e a cobiça.”(MATTOS, 2005) 

 

 

 

 
13 Sobre as novas geopolíticas, que surgiram no final dos anos 1980, ver Willian Vesentini, 2000.  
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A afirmação de Meira Mattos não era sem fundamento, já que nos últimos anos da 

década de 80 novos olhares foram sendo direcionados para a Amazônia, focando, dessa 

vez, na rica biodiversidade encontrada na região, nas riquezas de seu solo e subsolo, na 

sua capacidade hídrica, como importante fonte de água potável e no seu grande potencial 

energético.  

1.2.3 Sinais da Ameaça à Amazônia Brasileira 

São muitos os exemplos históricos. Pode-se mencionar, mais distante no tempo, a 

proposta cartográfica de separação da Amazônia do Brasil, feita por um capitão da 

marinha norte-americana (Matthew Maury), em 181714. Esse mesmo militar, como chefe 

do observatório naval de Washington em 1850, defendia a tese da livre navegação 

internacional do Rio Amazonas, considerando que, pelo seu volume de água, deveria ser 

incorporado ao mesmo status do direito marítimo. 

Outro exemplo dessa cobiça histórica ocorreu em 1948, quando foi aprovada pela 

UNESCO a criação do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica (IIHA), segundo o 

qual uma autoridade internacional passaria a administrar as pesquisas científicas e o 

desenvolvimento na região15.  

Esses novos olhares revelaram a existência de um enorme e complexo sistema 

econômico de grande potencial, que se revelou, em consequência, um grande desafio para 

o Estado brasileiro, no que tange à administração e à proteção de tão vasta e complexa 

região perante a comunidade internacional que, por sua vez, passou a colocar em dúvida a 

capacidade de gestão do Brasil sobre sua Amazônia.  

Sobre esse inegável interesse internacional pelo capital natural da região amazônica, a 

geógrafa e pesquisadora Bertha Becker, renomada especialista na geopolítica amazônica, 

nos aponta que: 

 

“(...) se os fluxos financeiros são globais, os estoques de natureza estão 

localizados em territórios de Estados ou em espaços ainda não 

regulamentados juridicamente. A apropriação da decisão sobre o uso de 

territórios e ambientes como reservas de valor, isto é, sem uso produtivo 

 
14 Proposta constante de um memorando datado de 1816, constante do artigo “Cartographic Rumors, 

Brazilian Nationalism, and the Mapping of the Amazon Valley”, no livro “History of Cartography”, p 

177-190. “International Symposium of the ICA Commission”, 2010. 
15Em 1947, a proposta do IIHA tornou-se um dos principais projetos da UNESCO, e na mesma década 

intensificou-se o debate, pois a criação da CEPAL (Comissão Econômica Para a América Latina e o 

Caribe), que buscava soluções para o desenvolvimento de países subdesenvolvidos da região, considerava a 

proposta da internacionalização uma possibilidade para alcançar o desenvolvimento econômico. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Internacional_da_Hil%C3%A9ia_Amaz%C3%B4nica. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Econ%C3%B4mica_para_a_Am%C3%A9rica_Latina_e_o_Caribe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdesenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_econ%C3%B4mico
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imediato, torna-se uma forma de controlar o capital natural para o 

futuro. Constitui-se, assim, um novo componente na disputa entre as 

potências detentoras da tecnologia pelo controle dos estoques de 

natureza, localizados, sobretudo, em países periféricos e espaços 

juridicamente não apropriados.” (BECKER, 2009. p.35) 

 

 

   Cabe aqui apresentar algumas declarações de destacadas autoridades estrangeiras e 

organizações internacionais não governamentais, com inegável conotação de ingerência 

internacional sobre a Amazônia e que exerciam fortes pressões sobre a opinião pública 

mundial e sobre o governo brasileiro de então e que reforçaram a percepção de ameaça 

sobre a Amazônia, fruto dos já mencionados interesses econômicos e ambientais, bem 

caracterizando a conjuntura internacional naquele momento.  

Pode-se citar, por exemplo, a declaração do Conselho Mundial de Igrejas Cristãs em 

Genebra, no ano de 1981, afirmando que “a Amazônia é um patrimônio da humanidade. 

A posse dessa imensa área pelo Brasil, Venezuela, Peru, Colômbia e Equador é 

meramente circunstancial”. (MIRANDA, 2005). 

Nessa linha, pode-se mencionar um trecho do artigo de Cícero Reis e Odenei R. de 

Souza publicado na Revista de Estudos Amazônicos da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), em 2016, onde destacam duas declarações contundentes e 

significativas no contexto da década de 80: 

 

“(...) ‘a ex-primeira ministra britânica Margareth Tatcher, em 1983, 

foi enfática ao declarar que “se os países subdesenvolvidos não 

conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, 

seus territórios, suas fábricas’; e ‘Al Gore, que peregrinou pela 

Amazônia, em 1989, declarou mais despudoradamente: “ao contrário 

do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos 

nós’. O teor desses discursos, sem rodeios e sem respeito ao 

princípio da autodeterminação dos povos, dá fundamento à hipótese 

de que os processos históricos em curso na Amazônia não são 

autodeterminados nem definidos no interior da região, mas são 

articulados com interesses externos, econômicos e políticos, como 

atestam os diversos investimentos estrangeiros que realizam na 

região”. (REIS, 2016) 

 

 

Já em 1991, dois anos depois de All Gore haver afirmado que a Amazônia pertence a 

todo o mundo, o então ministro francês, François Mitterand, declara em uma conferência 
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em Haya que “o Brasil necessita aceitar uma soberania relativa acerca da Amazônia”. 

(MATTOS, 2005).  

Da mesma forma, o ex-primeiro ministro britânico John Major, afirmou, em 1992, 

que “as nações desenvolvidas devem estender o domínio da lei ao que é comum de todos 

no mundo. As campanhas ecológicas internacionais na região amazônica deixaram a fase 

da propaganda para começar uma fase operativa que pede, definitivamente, levar a 

intervenções militares diretas na região”.  

Nos anos subseqüentes, outras autoridades como Mikhail Gorbachev, ex-presidente 

soviético e fundador da ONG Cruz Verde Internacional; Henry Kissinger, ex-secretário 

de estado norte-americano (1994); e Madeleine Albright, secretária de estado. dos 

Estados Unidos da América (EUA) em 1996, também fizeram declarações no sentido da 

necessidade de países como o Brasil delegarem seus direitos sobre a Amazônia a 

organismos internacionais, como parte de uma estratégia de pressões e constrangimentos 

por parte dos países industrializados, a fim de garantir os recursos naturais não 

renováveis do planeta.    

Sobre a possibilidade de ações militares na Amazônia e para melhor caracterizar o 

cenário internacional dos anos 90, vale destacar duas declarações: a do Sr. Timothy 

Wirth, Subsecretário de Estado para Assuntos Globais dos EUA, em 1997, afirmando que 

“(...) a proteção dos recursos naturais é hoje um assunto legitimamente militar.” 16; e as 

palavras do General Patrick Hugles, chefe do Órgão Central de Informações das FA dos 

EUA, afirmando, em 1998, que “Caso o Brasil resolva fazer um uso da Amazônia que 

ponha em risco o meio ambiente nos Estados Unidos, temos que estar prontos para 

interromper esse processo imediatamente”.   

Por fim, ainda na linha da internacionalização da Amazônia, pode-se ainda citar as 

recentes declarações proferidas por autoridades estrangeiras, como a revelação de um 

Plano para a “Privatização Completa da Amazônia”17, peloMinistro do Meio Ambiente 

britânico, David Miliband, e a do Sr. Ban Ki-moon, Secretario General da ONU, que em 

2008 declarou que “Na Amazônia, vi como a floresta, o ‘pulmão da Terra’ vem sendo 

sufocada” (...) “A Antártica, as geleiras de Torres delPaine, a Amazônia - toda a 

 
16 Declaração proferida na Conferencia de Segurança Ambiental do Hemisfério Ocidental organizada pelo 

Pentágono, ocorrida na cidade de Miami, em junho de 1997. 
17Em 01 de outubro de 2006, o Ministro do Meio Ambiente britânico, David Miliband, revelou ao jornal 

Daily Telegraph a existência de um plano para a “Privatização Completa da Amazônia”. A proposta, 

segundo ele, “cativaria a imaginação do mundo” e “uniria a comunidade internacional”. 
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humanidade deve assumir a responsabilidade por esses tesouros em nome das gerações 

futuras”.  

Infelizmente, segundo Paiva (2005), “a mesma natureza que se mostra rica pela sua 

diversidade traz as maiores ameaças à soberania nacional na região. Suspeita recorrente 

entre membros das Forcas Armadas é a cobiça de outras nações pela Amazônia, que 

almejariam a sua internacionalização”. (apud. PIERANTI, 2007) 

Diante desse quadro, se mostra evidente e até mesmo justificável a preocupação de 

parte da sociedade, principalmente dos militares, com os discursos de ingerência dessas 

autoridades internacionais sobre a Amazônia, o que corrobora a íntima relação entre 

defesa e soberania nacional. Esta última, lembrando, dependente da capacidade do Estado 

em fazer prevalecer seus interesses, como uma condição intrínseca à existência do 

próprio Estado, principalmente no contexto de sua relação com seus pares dentro do 

sistema internacional, enquanto a primeira, com ênfase no poder militar, reúne todos os 

recursos bélicos, tecnológicos, humanos e de infraestrutura para a proteção do próprio 

Estado.  

 Era esse, portanto, o contexto internacional, em que a Amazônia brasileira foi 

colocada no centro das atenções e que levou as Forças Armadas (FA) e, particularmente, 

o Exército Brasileiro (EB) a se preocupar com o desenvolvimento de uma estratégia 

específica para a defesa daquela cobiçada região18, como parte de uma estratégia maior 

de dissuasão. Sobre isso, vale mencionar as palavras do ex-ministro da Marinha, Mário 

César Flores19, em suas “Reflexões estratégicas”: 

 

“(...) a hipótese da resistência não deve ser sumariamente descartada, 

porque ela pode ter alguma viabilidade, ainda que limitada, ou 

simplesmente dissuadir a intervenção, sob certas circunstâncias 

adversas para quem intervém, confrontadas com os objetivos nem 

sempre vitais da intervenção. Incluem-se aí: a resistência por guerrilha 

desgastante e procrastinadora da decisão, bem como a capacidade de 

infringir perdas inaceitáveis por operações de fustigamento, de que o 

terrorismo é o exemplo da moda.” (FLORES, 2002. p. 30) 

 

 

 
18 Essa estratégia foi conhecida como Estratégia da Resistência, com a correspondente concepção de 

emprego denominada “Doutrina Gama R”, ainda mencionada em alguns documentos de defesa, como a 

Doutrina Militar de Defesa, do Ministério da Defesa, que assim define a guerra de resistência: “Conflito 

armado em que nacionais de um país ocupado por outro país ou coligação de países, total ou parcialmente, 

lutam contra o poder de ocupação para restabelecer a soberania e a independência preexistentes”. 

(BRASIL, 2007. p. 25) 
19 O Almirante-de-Esquadra Mário César Flores foi ministro da Marinha do Brasil no governo Collor de 

Mello, de 1990 a 1992. 
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1.2.4 A Ameaça de Internacionalização da Amazônia: Outras Percepções 

Como já visto, desde às décadas de 80 e 90, os movimentos ambientalistas, 

preocupados com o aquecimento global e com os impactos do desmatamento e das 

queimadas na Amazônia sobre a atmosfera do planeta geraram, com auxílio da mídia 

internacional, uma intensa agitação na sociedade mundial e nacional. Tudo isso parte da 

nova agenda mundial que se escrevia. 

Esses novos temas da agenda mundial levaram à realização de inúmeros encontros e 

fóruns internacionais, sendo o mais emblemático deles, a conhecida ECO-92, com o fito 

de buscar ferramentas institucionais que conciliassem o desenvolvimento 

socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. Nessa ocasião, 

a Amazônia ganhou enfático destaque nas pautas das mídias nacionais e internacionais. 

Segundo Souza Abreu (2018, p. 309), o incremento da tecnologia dos meios de 

comunicações permitiu que a sociedade brasileira, que só conhecia a Amazônia pelos 

livros, passasse a “questionar a Amazônia e a sua relação de pertencimento ao Brasil” e 

colocar em xeque a capacidade do país em gerenciar seu patrimônio, questionando, 

inclusive se não seria cabível uma “soberania compartilhada” naquela região. 

Soma-se a isso, o surgimento do conceito de “direito de ingerência20”, segundo o qual 

era reconhecido o direito legítimo de uma ou mais nações intervirem em outro Estado, no 

quadro de um mandato de consenso emitido pela ONU. 

Esse aspecto do direito internacional trás relevo à questão da demarcação de terras 

indígenas na região amazônica, uma vez que essas terras se sobrepõem a regiões que 

concentram inúmeros e relevantes recursos minerais e naturais, que constituem as 

fronteiras de recursos ou reservas de valor, mencionadas pela professora Bertha Becker.  

Não há duvidas que tais tendências e pensamentos, explícitos ou não por autoridades 

internacionais, preocuparam os militares, principalmente naquela quadra histórica. 

O professor Cavagnari Filho, da UNICAMP, tratou sobre a possibilidade de 

intervenção militar de uma superpotência estrangeira na Amazônia, o que poderia ocorrer 

em caso de afetação de algum interesse vital daquele país. Assim se expressou o 

 
20 O conceito de direito ou dever de ingerência surge na Invasão da Polônia pelo governo nazista, como um 

meio de proteger minorias étnicas alemãs em territórios próximos. Na década de 80 teve aperfeiçoado o seu 

entendimento para um direito de ingerência humanitária, o que seria dever de todo Estado, sempre que 

instado a prestar ajuda humanitária em outros países. O conceito ainda é objeto de controvérsia entre 

analistas internacionais e juristas, mesmo nos caso de ingerência por razões humanitárias. Ver: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ingerência_humanitária. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mandato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://pt.wikipedia.org/wiki/ONU
https://pt.wikipedia.org/wiki/Invas%C3%A3o_da_Pol%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha_Nazi
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professor: “Se a opinião pública norte-americana se convencer de que algum interesse de 

tal natureza poderá ser afetado – por exmplo, pela devastação do meio ambiente 

amazônico -, não há dúvida de que os EUA intervirão militarmente na região, mesmo 

correndo o risco de se envolver numa guerra prolongada.” CAVAGNARI (2002. p. 19) 

Ainda sobre a internacionalização, em que pese a possibilidade de uma invasão 

estrangeira na Amazônia, o professor Cavagnari também reconhece que: 

 

“nada indica que num futuro imediato ameaças de natureza militar 

venham a se apresentar no cenário amazônico. Mas, de qualquer modo, 

o Brasil deve investir na busca da capacidade de pronta resposta de suas 

forças singulares presentes na região amazônica. No entanto, nada 

obriga que em termos de defesa stricto sensu, em termos de defesa 

militar, deva ser atribuída prioridade maior à Amazônia que ao 

Atlântico Sul e à região que concentra efetivamente o poder e a riqueza 

do País. Aliás, a essa região e ao Atlântico Sul é que deve ser atribuída 

a mais alta prioridade de defesa. Nem a teoria da conspiração. nem o 

seu corolário, a “teoria do cerco”21, são referenciais recomendáveis ao 

planejamento estratégico-militar.” (CAVAGNARI, 2002, p. 21) 

 

 

Não obstante a possibilidade de uma invasão militar possa povoar a imaginação e 

afetar a preparação militar na Amazônia, o fantasma da internacionalização, na verdade, 

parece ser um fenômeno levado a efeito por representantes de interesses estrangeiros ou 

mesmo induzido por argumentos sem aderência às legítimas e verdadeiras necessidades 

regionais.  

Segundo ABREU (2018), o que ocorre na verdade e de forma sistemática, é o que o 

autor chama de “uma intervenção invisível, que se manifesta pela atuação estrangeira em 

parceria com ONGs, universidades, institutos de pesquisa, empresas e órgãos afins”, 

copatrocinadas pelas três esferas de governo e que promovem uma progressiva entrada, 

tanto ilegal quanto legal, de mecanismos de várias bandeiras, representando interesses 

públicos e privados na região, aceitas sem contestação, em troca de assistência e de 

qualquer proposta de melhoria da condição de vida daquelas populações constantemente 

desassistidas pelo Estado. 

O conceito de internacionalização invisível da Amazônia afasta a ideia do 

questionamento da soberania política do Brasil sobre seu território. Para Souza Abreu 

 
21 Conceito surgido na década de sessenta, durante os governos militares, orientando os planejamentos 

militares em função da possibilidade de intervenção de um grupo de países em outros países não alinhados 

ideologicamente com os Estados Unidos. Trata-se, portanto, de um cerco ideológico contra o risco da 

implantação do comunismo nas Américas. Ver: OLIVEIRA, 2005, p. 43. 
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(2018), “não significa que a soberania nacional em sua concepção clássica esteja 

arranhada (...) não há apropriação territorial nem existem ‘zonas de exclusão’ dominadas, 

controladas ou sob influência de Estado ou grupo estrangeiro”. Segue o autor: 

 

“O Estado brasileiro é soberano sobre seu território e nenhum outro 

Estado pode questionar sua autoridade absoluta; e nem há 

manifestações nesse sentido. O termo invisível é empregado justamente 

para caracterizar que há um processo – não violento e não perceptível 

aos olhos – em que ocorre uma paulatina imersão de um ‘pensamento 

internacionalizado’ influenciando os destinos da região, observado na 

maneira pela qual ocorrem certas gestões de pesquisa científica, de 

exploração de recursos naturais e até mesmo de influenciação cultural”. 

(ABREU, 2018, p. 314) 

 

 

Dentro desse contexto, observa-se na região amazônica uma constante tensão entre os 

apelos internacionais e nacionais apoiados na preservação ambiental e na proteção de 

minorias étnicas e as exigências de satisfação das necessidades locais de 

desenvolvimento, apoiadas nas realidades de abandono e de fragilidade social 

experimentada por grande parte da população regional. 

Ressalta de importância, portanto, voltar os olhos para o papel do Estado como 

solucionador dos problemas da região, como indutor do desenvolvimento e da redução 

das desigualdades regionais e sociais observadas na Amazônia. É necessário evocar o 

Estado planejador e logístico, o Estado promotor de políticas públicas eficazes, que tenha 

as Forças Armadas e as ONGs idôneas que trabalham naquela região, como aliados 

importantes na condução dessas políticas, e não como atores independentes. Vale citar, 

mais uma vez, o Coronel Souza Abreu, pesquisador da Escola Superior de Guerra em 

Brasília: 

 

“A História ensina que quando em determinada parte de um território 

houve pouca atenção do Estado e muita influência estrangeira, essa 

parte veio a se rebelar e até mesmo a se fragmentar ou se tornar 

independente. Por outro lado, a mesma História ensina que Estados que 

adotaram medidas repressivas e coercitivas, incluindo a expulsão de 

estrangeiros, sem levar em conta o bem-estar das populações, também 

passaram por conflitos e a soberania foi ameaçada ou perdida. Sob essa 

perspectiva, não seria absurdo inferir que o próprio Estado é a fonte de 

possíveis ameaças à própria soberania.” (ABREU, 2018, p. 318) 
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 1.3. Aspectos Conclusivos 

 Diante do cenário configurado neste capítulo, é lícito inferir que existem argumentos 

concretos e que alimentam o discurso daqueles que defendem a ideia de que existe, sim, 

uma ameaça, ainda que potencial e, portanto, vêem na demarcação de terras indígenas um 

tema sensível que pode fragilizar a soberania e impactar, em última instância, as ações de 

defesa na região amazônica. 

Um bom exemplo dessa percepção de ameaça nos é apresentado por Lorenzo Carrasco 

(2013), ao alertar para o que ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988, 

quando o Ministério Público, revestido de novos poderes, promulgou o Decreto no 

22/1991, concedendo à FUNAI poderes virtualmente ilimitados para realizar a 

demarcação de terras indígenas, por meio de procedimentos que, segundo o autor, “com 

frequência, se mostram como arbitrários e impositivos, sem direito à argumentação 

contraditória, nos quais os laudos elaborados pelos antropólogos se sobrepõem a todas 

as demais opiniões” (p. 135).  

Tais instrumentos se revelaram completamente aderentes à agenda indigenista, 

culminando com a criação, no governo Collor de Melo, da gigantesca e também polêmica 

reserva ianomâmi22, com explícito apoio de organizações estrangeiras. Trata-se de “uma 

área com dimensões pouco menores que o território de Portugal, dividida entre os estados 

do Amazonas e Roraima, em região fronteiriça com a Venezuela, que abriu o precedente 

para a rápida implantação de outras reservas de grandes dimensões no País.” (p. 135) 

Nesse contexto, portanto, a política de demarcação de terras indígenas na Amazônia 

parece ser um paradoxo, se levada a efeito sem uma efetiva articulação do Estado com os 

diversos setores interessados na preservação, no desenvolvimento sustentável e na 

proteção de uma região que continua sendo uma área geopoliticamente “isolada” do 

território nacional.  

Soma-se a isso, o fato de que os militares, além do seu papel na defesa nacional, são 

levados a desempenhar relevante papel nos demais campos de atuação do poder estatal, 

como agentes do desenvolvimento e da segurança, o que está explicitado na própria PND, 

ao apontar que “a defesa do País é indissociável de seu desenvolvimento, na medida em 

que depende das capacidades e da infraestrutura instaladas, ao mesmo tempo em que 

 
22A campanha para a criação da reserva, que assinalou a virtual rendição do governo Collor a esse aparato 

internacional, foi encabeçada pela ONG britânica Survival International e sua virtual filial brasileira, a 

Comissão para a Criação do Parque Yanomâmi (CCPY). Ver (CARRASCO, 2013, p. 135). 
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contribui para o incremento das potencialidades nacionais e para o aprimoramento de 

todos os recursos de que dispõe o Estado brasileiro”.  

A região amazônica, como se pode notar, se apresenta como cenário perfeito para a 

identificação da interdependência entre soberania, defesa, segurança e desenvolvimento. 

No entanto, paradoxalmente, a Região Norte do país, não tem recebido a atenção devida 

do Estado em suas políticas voltadas para a integração, vivificação e desenvolvimento 

econômico, com consequentes impactos para a Defesa.  

Ao contrário, com raras exceções,23 o que se observa é a ausência do Estado, agravada 

pela implementação controversa de políticas públicas como a demarcação de terras 

indígenas na região, com prejuízo para a integração e para o desenvolvimento sustentável 

naquela área, o que implica em que as Forças Armadas sejam levadas a assumir muitas 

das funções do Estado naquela parte do País, traduzidas por missões subsidiárias24.  

Sobre essa fragilidade do Estado na região amazônica e o seu impacto para a defesa 

nacional, assim afirma o Cel Souza Abreu: 

 

“Para a defesa nacional, políticas e estratégias mal concebidas e mal 

aplicadas no desenvolvimento das infraestruturas estratégicas nacionais 

– estradas, portos, ferrovias, aeroportos, redes de energia, água e 

telecomunicações e de outros meios de abastecimento em geral – 

representam um fator condicionante negativo a ser considerado na 

concepção e estabelecimento do sistema de defesa na Amazônia, com 

importante implicação na logística e na instalação de unidades 

militares.” (ABREU, 2018) 

 

 Portanto, na falta de políticas públicas efetivas que sirvam como ferramentas do Poder 

Nacional para a consecução de seus objetivos geopolíticos e de Defesa para a Região 

Amazônica, o que se observa é uma contínua fragilização do território amazônico, o que 

leva ao reforço da percepção de ameaça sobre a Amazônia brasileira, fortalecendo os 

discursos contrários à demarcação de TI naquela região.  

Sobre esse cenário, vale destacar as palavras do então Comandante do Exército, 

General Villas Bôas, discorrendo sobre a Amazônia atual em palestra realizada no dia 08 

 
23 Políticas públicas como o Programa Calha Norte, o SIPAM/SIVAM, a construção da BR 174 e das 

iniciativas no setor de Defesa ao longo das últimas décadas (aumento de efetivo, criação da 1ª Brigada de 

Infantaria de Selva, Pelotões de Fronteira etc.). 
24 Missões subsidiárias são atribuições destinadas Às Forças Armadas que estrapolam a destinação 

constitucional prevista no Art. 144 da CF de 1988, tais como atuação em GLO, operações tipo polícia na 

faixa de fronteira, cooperação com órgãos ambientais, entre outras. Ver CAPÍTULO VIDAS 

DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES, da LEI COMPLEMENTAR Nº 97, DE 9 DE JUNHO DE 1999.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%2097-1999?OpenDocument
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de abril de 2015, no “Seminário Diplomacia e Defesa” do MD, quando, além de alertar 

para a falta de uma política de desenvolvimento específica para a região, defendeu as 

seguintes ideias25: 

 

 “(…) a preservação da região deve estar atrelada ao seu 

desenvolvimento socioeconômico, (...) a integração amazônica precisa 

levar em consideração os setores humano, ambiental, de ciência e 

tecnologia, econômico e de segurança e defesa. (...) a Amazônia cumpre 

três importantes papéis nos contextos global e nacional: possui recursos 

naturais estimados em trilhões de dólares; é fundamental para o 

processo de integração sul-americana; e abriga respostas para problemas 

da humanidade, como falta de água, biodiversidade e produção de 

alimentos. Além disso, tem relação com a identidade brasileira, no 

senso de autoestima” (BRASIL, 2015) 

 

 

 Dessa forma e, segundo o conceito formalizado neste capítulo, a Soberania não 

transige com a possibilidade de o Estado não legislar livre de pressões ou não fazer 

cumprir suas leis no âmbito de seu território, ao contrário do que prescreve a Declaração 

dos Povos Indígenas em relação às prerrogativas legiferantes e de autogoverno dos povos 

indígenas sobre seus territórios demarcados, como já abordado anteriormente. 

Diante, portanto, do enorme desafio operacional representado pela missão de proteger 

e defender a Amazônia, é natural que a demarcação de Terras Indígenas e a adesão do 

Brasil à Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, que serão abordadas no próximo 

capítulo, causem grande preocupação para muitos integrantes das Forças Armadas que, 

ano após ano, se empenham em buscar o máximo de integração e participação junto às 

comunidades indígenas e ribeirinhas, seja por meio de programas governamentais, seja 

por iniciativa das próprias Forças que, muitas vezes, representam a única presença do 

Estado em locais extremos e inóspitos do Norte do Brasil.  

 

 

 

 

 
25 Disponível em: https://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/15419-comandante-do-exercito-defende-

desenvolvimento-economico-como-estrategia-de-preservacao-da-amazonica. 

 

https://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/15419-comandante-do-exercito-defende-desenvolvimento-economico-como-estrategia-de-preservacao-da-amazonica
https://www.defesa.gov.br/index.php/noticias/15419-comandante-do-exercito-defende-desenvolvimento-economico-como-estrategia-de-preservacao-da-amazonica
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CAPÍTULO II 

A QUESTÃO INDÍGENA: A POLÍTICA INDIGENISTA E O DIREITO 

DOS POVOS INDÍGENAS  

 

Este capítulo pretende tratar da questão indígena em si, trazendo luz à mobilização 

social em torno da satisfação dos legítimos anseios e interesses desses cidadãos 

brasileiros ao longo da história e que culminou com a positivação de tais direitos na Carta 

de 1988, incluindo aí o mandamento constitucional para a demarcação das terras 

indígenas. 

Antes de tudo, porém, cabe aqui relembrar que a demarcação de Terras indígenas na 

Amazônia está inserida em um contexto de transformação da dinâmica regional, ocorrido 

nas décadas de 80 e 90, que passou de uma fronteira de recursos para uma fronteira 

socioambiental. Segundo BECKER, 2009, tal transformação se deve à conjunção de dois 

fatores: a crise do petróleo, que limitou a capacidade de investimento do Estado no início 

da década de 80; e o movimento de resistência social, desencadeado pelas populações 

locais (ribeirinhos, seringueiros, indígenas etc) contra o desenvolvimento baseado na 

expropriação da terra pelo Estado durante as décadas anteriores. (p. 29) Sobre isso, 

afirma: 

 

“Os conflitos das décadas de 1970 e 1980 transfiguraram-se, 

organizando suas demandas em diferentes projetos de 

desenvolvimento alternativos, conservacionistas, elaborados a partir 

de baixo. Para sua sobrevivência, graças às redes transnacionais, 

contam com parceiros externos, tais como ONGs, organizações 

religiosas, agências de desenvolvimento, partidos políticos, 

governos”. (BECKER, 2009) 

 

 

Neste capítulo, o tema será abordado a partir de uma visão holística, característica das 

ciências humanas, aí destacadas a antropologia, a sociologia, as ciências políticas, dentre 

outras, e que respaldam os grupos que defendem a demarcação de terras indígenas na 

Amazônia, diferente, portanto, da abordagem, não menos importante, mas ancorada nos 

aspectos que enfatizam a legalidade e sob o viés predominante da defesa, da segurança e 

da manutenção da soberania, tratada no capítulo anterior.  
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De início, vale ressaltar e ter em mente dois conceitos importantes e interligados, bem 

presentes neste trabalho. Resumidamente, são eles: a política indigenista e o 

indigenismo26.  

Segundo a FUNAI (2020), “chamamos de política indigenista as iniciativas 

formuladas pelas diferentes esferas do Estado brasileiro a respeito das populações 

indígenas. A política indigenista, por sua vez, é orientada pelo indigenismo, que é o 

conjunto de princípios estabelecidos a partir do contato dos povos indígenas com a 

sociedade nacional”. 

2.1 As Origens da Questão Indígena 

Para melhor entender a questão indígena atual e os argumentos defendidos pelos 

movimentos indígenas e de seus apoiadores na sociedade é necessário fazer uma rápida 

menção à evolução histórica dessa temática. 

A chamada “questão indígena” no Brasil assinala um tema de amplitude temporal que, 

segundo o professor Mércio Pereira Gomes27, ex-presidente da FUNAI, tem início com o 

descobrimento do Brasil e continuará a existir enquanto houver um índio vivo no País. 

Segundo o professor, a questão indígena “diz respeito ao índio e suas relações com o 

mundo que se criou ao seu redor e à sua revelia, compungindo-o à condição de estranho 

em sua própria terra.” (GOMES, 1988) 

Para a professora Manuela Carneiro da Cunha, a questão indígena na história do Brasil 

“foi, até meados do Século XIX, principalmente, uma questão de mão de obra: mais do 

que as terras indígenas, eram os próprios índios que eram cobiçados como escravos”. 

(CUNHA, 1987). Ainda segundo a autora, só a partir de 1850 a questão indígena passou a 

girar em torno da cobiça sobre suas terras, o que levou os índios a serem despossuídos, 

principalmente aqueles que habitavam solos férteis para a agropecuária.  

A convivência do índio em sociedade, após a chegada dos portugueses e outros povos 

europeus, foi marcada por uma relação de interesse e vassalagem. Passou pelas guerras de 

extermínio promovidas pelos colonizadores e por empresas não oficiais, após a 

independência do Brasil.   

 
26Política indigenista e indigenismo são categorias históricas, noções empregadas essencialmente no século 

XX. A categoria indigenismo deve ser referida, preferencialmente, às diretrizes vitoriosas no 1º Congresso 

Indigenista Interamericano, realizado, no México, em 1940. Aí foram formulados os princípios e metas 

transformados em práticas - ou políticas indigenistas - pelos países do continente americano. 
27 Mércio Pereira Gomes é professor de Antropologia da Universidade Federal Fluminense, com doutorado 

pela Universidade da Florida (EUA). Foi presidente da Funai de setembro de 2003 a março de 2007, 

quando ajudou a realizar a homologação de 66 novas terras indígenas, inclusive a controvertida e 

problemática Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Florida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funai
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/2007
https://pt.wikipedia.org/wiki/Raposa_Serra_do_Sol
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Além das guerras, a propagação proposital de epidemias28 foi outro flagelo que 

marcou a questão indígena no Brasil. Os índios que sobreviveram acabaram caindo em 

um servilismo compulsório (nem escravidão e nem liberdade), servindo às pessoas, às 

famílias, à igreja e aos órgãos públicos, principalmente após o fluxo de escravos africanos 

para o Brasil.  

Essa condição servil, sob o argumento da necessidade de civilizar o índio, segundo 

Gomes (1988), “é a raiz ideológica do paternalismo que surge no Império nacional”, traço 

que marca, até hoje, a percepção da maioria da sociedade brasileira sobre as populações 

indígenas.  

Outro traço da relação do índio com a sociedade, e que conforma a questão indígena, 

foi a experiência religiosa cristã imposta aos povos indígenas. Foi por meio da fé católica 

que padres jesuítas e outros missionários católicos impuseram aos colonizadores 

portugueses o acatamento da condição humana dos índios, levando-os a se condoerem da 

situação dos gentios, que deviam ser protegidos e catequizados e não serem alvos de 

violência, reforçando a percepção paternalista sobre os povos da floresta. 

Já no século XX, as políticas voltadas para a integração física do território nacional, 

tão demandadas pelos geopolíticos e pelos governos da época, jogaram luz sobre os 

povos indígenas que habitavam o Brasil e, consequentemente, proporcionou uma 

repercussão muito maior da questão indígena nos centros urbanos. 

 

2.2 A Política Indigenista 

É importante apontar que, ao longo da história, a questão indígena foi alvo de uma 

série de políticas indigenistas por parte dos diversos governos29. Desde a colônia, os 

interesses econômicos sempre nortearam essas políticas, mantendo os índios na condição 

de vassalos do rei, subjugados por força das armas ao trabalho, à servidão e à conversão 

ao catolicismo. Sobre isso, o professor Mércio cita, em seu livro, um trecho da bula Inter 

Arcana, do papa Clemente VII, de 1529: 

 

“(...) que as nações bárbaras venham ao conhecimento de Deus não por 

meio de editos e admonições como também pela força e pelas armas, se 

 
28A historiografia dá conta de que a primeira guerra bacteriológica no Brasil se deu em 1815, na atual 

Caxias-MA, quando durante um surto de varíola na região, as autoridades distribuíram aos índios Canelas 

Finas, que visitavam o povoado, brindes e roupas previamente contaminadas por doentes (GOMES, 1988) 
29 Para aprofundar sobre a política indigenista no período do Brasil colônia e no império, ver: GOMES, 

Mércio Pereira. Os Índios no Brasil. Petrópolis, 1988, p. 69-73. 
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for necessário, para que suas almas possam participar do reino do céu”. 

(GOMES, 1988. p. 66)  

 

 

Não obstante tal tratamento da questão indígena e os interesses de fundo, os direitos e 

a soberania indígena foram por vezes reconhecidos em documentos oficiais de Portugal, 

durante o período colonial. Desde o século XVI, foram publicados diversos instrumentos 

legais (Cartas Régias, Alvarás, Regimentos, entre outros), propondo uma política para os 

índios e “fundamentados na discussão da legitimidade do direito dos índios ao domínio e 

soberania de suas terras”. (FUNAI, 2020), Pode-se citar como exemplo, a Carta Régia de 

9 de março de 1718, quando os índios foram considerados isentos da jurisdição real.30 

Em resumo, no período colonial, a política para os índios envolveu extremos - das 

guerras justas, descimentos e escravização de índios e esbulho de terras às ações 

missionárias nos Sete Povos das Missões.  

Já no período imperial, mais precisamente durante as regências, surgiram as primeiras 

leis de caráter nacional. Ainda segundo Gomes (1988), uma Lei de 27 de outubro de 1831 

reinstituiu o estatuto dos órfãos para os índios, estabelecendo os juízes de paz como seus 

tutores e desonerando todos os índios até então em servidão; Em ato adicional de 1834, 

foi estabelecido que as Assembleias Legislativas provinciais e os seus governos 

cuidariam da civilização e catequese dos índios; Um decreto de 24 de julho de 1845 criou 

as Diretorias Gerais dos Índios em cada província que, por sua vez, ficavam encarregadas 

de criar as diretorias parciais para cada aldeia ou conjunto de aldeias, ficando a nomeação 

do diretor geral a cargo do Imperador; dentre outros diplomas legais. 

A legislação voltada para o índio, no Brasil Império, não se apresentou benéfica aos 

índios, seja pelo Regulamento das Missões de 184531; pela lei de terras de 185032 ou 

pelas decisões contrárias aos índios nas várias Assembléias Provinciais. No século 19, a 

política para os índios foi marcada pela remoção e reunião de aldeias. 

 
30por este instituto, o rei garantia aos índios o direito de liberdade, além de garantir a esses o direito de 

ficarem em suas terras, textualmente dizia a citada carta que os índios não podiam ser retirados de seus 

modos de vida. Em: https://fci.uib.es/Servicios/libros/veracruz/xavier2/Publicacao-dos-Direitos-dos-Indios-

na-Colonia.cid221841. 
31 Decreto no 426 de 24 de julho de 1845,  que trata acerca das missões de catequese e civilização dos 

índios. Vide http://legis.senado.leg.br/norma/387574/publicacao/15771126. 
32 Lei no 601 de 18 de setembro de 1850, que dispõe sobre as terras devolutas do império. Destaque para o  

Art. 12. “ O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessárias: 1º, para a colonização dos 

indígenas; 2º, para a fundação de povoações, abertura de estradas, (...). Vide 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm 

http://legis.senado.leg.br/norma/387574/publicacao/15771126
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L0601-1850.htm
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Segundo informação da FUNAI, disponibilizada na página do Museu do Índio33, “com 

o advento da República e a criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), foram 

estabelecidos ou reforçados alguns princípios indigenistas, voltados para a prevenção de 

qualquer coerção ou violência aos índios, o respeito às instituições e valores indígenas e a 

garantia à posse de suas terras. Esses princípios foram transformados em políticas 

indigenistas através da proteção leiga aos índios pelo Estado”. 

Ainda segundo a FUNAI, “as políticas indigenistas estavam, então, voltadas ao 

estímulo ao trabalho e ao desenvolvimento de atividades produtivas, através da educação 

e treinamento dos índios e de seus filhos. Entretanto, a uma determinada política 

indigenista nem sempre correspondia uma conseqüente ação indigenista, e o SPI acabou 

sendo extinto, nos anos 60, por problemas de corrupção, esbulhos de terras indígenas, 

etc” (BRASIL, 2019). 

 

2.2.1 O papel de Rondon 

Não se pode abordar a política indigenista no Brasil sem tocar no papel do renomado 

Marechal Rondon. 

Nas primeiras décadas do século XX, como parte de um grade projeto de integração 

do interior do Brasil iniciado no final do século XIX, foram criadas as famosas 

Comissões Construtoras de Linhas, encarregadas de estender a rede telegráfica terrestre 

até as principais cidades e vilas próximas à faixa de fronteira.  

Os relatórios dessas comissões, desde a primeira (1890), que ligou o estado do Mato 

Grosso à rede geral brasileira, até as outras comissões, estas já chefiadas pelo próprio 

Marechal Rondon34, trataram do problema indígena e muito contribuíram para projetar a 

questão na sociedade. Nas palavras do próprio Rondon: 

 

 “(...) sendo a última delas a Comissão de Linhas Telegráficas 

Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas, que foi a de maior vulto e 

larga projeção em outros setores de atividade e progresso, aí 

compreendido o grave Problema Indígena, que tivemos de resolver, ao 

penetrar nas zonas de sertão em que os nossos índios viviam livres do 

 
33 Vide http://www.museudoindio.gov.br/educativo/pesquisa-escolar/241-politica-indigenista 
34O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, conhecido como Marechal Rondon, foi um engenheiro 

militar e sertanista brasileiro, famoso por sua exploração do Mato Grosso e da Bacia Amazônica Ocidental 

e por seu apoio às populações indígenas brasileiras. Descendente de portugueses e espanhóis miscigenados 

com guanás, indígenas da região, por parte do pai, e da mãe descendente de bororos e terenas. Foi 

presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI).  
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contato dos civilizados, tantas vezes prejudiciais à sua paz e à sua 

independência.” (BRASIL, 2019) 

 

 

Em 20 de junho de 1910, foi fundado o Serviço de Proteção ao Índio, com o nome de 

Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN)35, 

que visava tanto à proteção e integração dos índios quanto à fundação de colônias 

agrícolas que se utilizassem da mão de obra encontrada pelas expedições, tendo o 

Marechal Rondon como seu primeiro diretor. 

O professor Carlos Augusto da Rocha Freire36, em trabalho publicado na Biblioteca 

nacional Digital, registra o protagonismo de Rondon na elaboração da política indigenista 

da época mencionando, em seus documentos, o seguinte texto: 

 

“(...) a partir de 1908, Rondon propôs que fosse criada uma agência 

indigenista do Estado brasileiro tendo por finalidades: a) estabelecer 

uma convivência pacífica com os índios; b) garantir a sobrevivência 

física dos povos indígenas; c) estimular os índios a adotarem 

gradualmente hábitos "civilizados"; d) influir "amistosamente" na vida 

indígena; e) fixar o índio à terra; f) contribuir para o povoamento do 

interior do Brasil; g) possibilitar o acesso e a produção de bens 

econômicos nas terras dos índios; h) empregar a força de trabalho 

indígena no aumento da produtividade agrícola; i) fortalecer as 

iniciativas cívicas e o sentimento indígena de pertencer à nação 

brasileira (FREIRE, 2020) 

 

 Ainda sobre a política indigenista no início do século XX, a FUNAI registra que “o 

projeto do SPI instituía a assistência leiga, procurando afastar a Igreja Católica da 

catequese indígena, seguindo a diretriz republicana de separação Igreja-Estado. (...) a 

política indigenista adotada iria civilizá-lo, transformaria o índio num trabalhador 

nacional.37” Aponta, ainda, que: 

 

 “O SPI adotou um quadro funcional heterogêneo, envolvendo desde 

militares positivistas a trabalhadores rurais sem qualquer formação. A 

pedagogia nacionalista empregada por esses agentes controlava as 

demandas indígenas, mas podia resultar em situações de fome, doenças 

e de população, contrárias aos objetivos do Serviço.” (FUNAI, 2020). 

 
35 O Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais (SPILTN) foi criado pelo 

Decreto nº 8.072 de20 de junho de 1910 e durou até 1918, quando passou a se chamar apenas SPI. 
36Doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional/UFRJ e Pesquisador do Museu do Índio. 
37 Ver Política indigenista – Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Disponível em: 

http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-protecao-aos-indios-spi?start=1#. 

http://www.funai.gov.br/index.php/servico-de-protecao-aos-indios-spi?start=1
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Já em 22 de novembro de 1939, foi criado por Getúlio Vargas o Conselho Nacional de 

Proteção aos Índios (CNPI)38, no âmbito do Ministério da Agricultura, nomeando o 

Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, ex-diretor do SPI, para presidi-lo. Segundo 

o decreto e seu regimento: 

 

“(...) competiria ao CNPI o estudo de todas as questões relacionadas à 

assistência e proteção aos silvícolas, seus costumes e línguas, podendo 

sugerir a adoção de quaisquer medidas necessárias a esse propósito. (...) 

O CNPI assumiria as atribuições de promover e orientar estudos e 

investigações sobre as origens, línguas, ritos, tradições, hábitos e 

costumes do índio e estudar sua contribuição para a formação racial e 

política do povo brasileiro. Também indicaria às autoridades as zonas 

propícias à fundação de estabelecimentos indígenas e a estudos 

etnográficos, botânicos e florestais e cooperaria nos estudos 

etnográficos do Museu Nacional.” (DEMOCRACIA, 2020) 

 

 

Tanto o SPI quanto o CNPI seriam extintos em 1967, durante o regime militar, dando 

lugar à atual Fundação Nacional do Índio (FUNAI).  

Após esse breve percurso pela linha do tempo é compreensível que, para os 

indigenistas, o saldo da questão indígena ao longo da história tenha sido sempre negativo 

para os índios, uma vez que seus interesses confrontavam interesses mais poderosos, 

prevalecendo a visão e o protagonismo dos interesses do Estado, em detrimento do 

protagonismo indígena. Nas palavras do professor Mércio: 

 

 
“Desafiam, assim, políticas desenvolvimentistas autoritárias, interesses 

mineradores e madeireiros, empresas agropecuárias sustentadas por 

benefícios fiscais, o capital nacional e o multinacional. (...) As 

hidrelétricas, a política de segurança nacional, a abertura de terras ao 

capital beneficiado e aos despossuídos de outras regiões também 

integram o quadro da problemática atual” (GOMES, 1988. p. 24) 

 

 

 

 
38 O CNPI era constituído de sete membros, designados pelo presidente da República, incluindo o diretor 

do SPI, um representante do Museu Nacional e um representante do Serviço Florestal. Dentre esses 

membros, o chefe do Executivo escolheria dois, para os cargos de presidente e vice-presidente do conselho. 
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Ainda hoje, em que pesem a publicidade da questão e os diplomas legais estabelecidos 

para a proteção do índio, o incremento do interesse pelos recursos do subsolo faz com 

que nenhuma terra indígena esteja a salvo da cobiça, pois “não se mexe no subsolo sem 

afetar o solo indígena. Nesse caso, de nada adianta garantirem as terras, se as abrem à 

exploração mineral. O pretexto é sempre um ‘relevante interesse nacional’, mal definido, 

por onde se esgueiram ganâncias várias...” (CUNHA, 1987) 

 

2.3 A Questão Indígena na Constituinte de 1988 

 

Como já mencionado no Capítulo I, a questão indígena ganhou corpo ao longo dos 

anos 80, ao lado da questão ambiental, quando se configurou uma grande pressão 

internacional pela defesa dos povos originários da floresta e pela preservação de seus 

territórios, como parte de uma agenda internacional pós-guerra fria baseada na 

preservação ambiental e na preocupação com a defesa das minorias étnicas em todo o 

mundo.  

No plano internacional, desde o final da década de 1970 vivia-se um momento 

favorável aos interesses dos povos indígenas. Nesse contexto, a Comissão de Direitos 

Humanos da ONU passou a reunir-se com delegados indígenas.  

Segundo Fernandes (2015), em 1982, essa Comissão da ONU criou o Grupo de 

Trabalho sobre Populações Indígenas, com a participação de líderes indígenas nos 

encontros daquela organização, o que levou a novos instrumentos internacionais como a 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho39 (OIT) que, além de respeitar 

a autonomia dos povos indígenas, determinou, dentre outras prescrições, a 

obrigatoriedade de consulta aos indígenas, em caso de adoção de medidas legislativas e 

administrativas que os afetem. Condição alcançada pelos índios do Brasil somente em 

2002. 

Cabe destacar que tal pressão social não provinha apenas do exterior, mas também de 

grupos nacionais ligados às questões indigenistas, que ganharam força no ambiente 

político gerado no pós-guerra fria e que defendiam a ideia de que, embora generosa para 

com os indígenas, a tradição jurídica nacional não se apresentava tão generosa na prática, 

gerando uma grande demanda pela proteção jurídica do índio. 

 
39 A Convenção 169 da OIT substituiu a de número 107, de 1957, de caráter assimilacionista, segundo 

Fernandes (2015) e elaborada sem a presença de representantes dos povos indígenas. O Brasil só foi 

ratificou no ano de 2002, passado já muito tempo dos governos militares, que não a ratificaram na ocasião. 
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A professora Maria Celina D’Araújo, tratando sobre indicadores sociais na América 

do Sul, nesse período pós-guerra fria, destacou a experiência recente de governos 

autoritários na região que, somados aos diferentes e difíceis processos de transição 

democrática, acabaram por criar democracias com sérias pendências relacionadas “aos 

direitos humanos, à pobreza, à transparência e à violência” e, ainda segundo a autora, 

“continuaram apresentando grandes déficits no que diz respeito ao estado democrático de 

direito” (D’ARAÚJO, 2010). Sobre esse momento da região e sua relação com as 

comunidades indígenas, afirma a professora: 

 

“Alguns analistas chegaram a temer a possibilidade de um populismo 

nacionalista e étnico, levando em conta certos movimentos em países 

com populações indígenas expressivas (...) Existem cerca de 400 grupos 

indígenas na América Latina, com quase 40 milhões de pessoas. São 

9% da população da região , mas representam 27% da população rural, 

que em sua grande maioria vive abaixo da linha da pobreza. Ou seja, 

uma imensa massa silenciada em seus direitos e facilmente mobilizável 

pela expectativa de direitos, justiça e empoderamento.” (D’ARAÚJO, 

2010, p. 17) 

 

 

Nesse período, portanto, quando o Brasil se agitava social e politicamente, temas 

como democracia, cidadania e direitos humanos estavam na pauta de primeira ordem nas 

agendas dos movimentos sociais. Também segundo Fernandes (2017), “Os movimentos 

indígenas, para além das especificidades étnicas de suas articulações, não estavam alheios 

a essas discussões, assim como ao contexto político no qual estavam inseridos. Suas lutas 

seriam legitimadas pelo reconhecimento constitucional de suas diferenças frente ao 

Estado Nacional.” 

Não por acaso, o reconhecimento da questão indígena pela Constituição de 1988 foi 

fruto de intenso trabalho desses movimentos indígenas que, assim como outros 

movimentos sociais, surgiram, segundo o mesmo autor, como “resposta a uma conjuntura 

de crise política e social, ocorrida a partir dos anos 1970”, ocasionando o aumento da 

pressão e participação da comunidade civil, incluindo aí os movimentos indígenas de 

caráter étnico, etnogênese40, que tem no processo de territorialização um importante 

fundamento. 

 
40 Conceito ou fenômeno entendido como uma construção ou reconstrução identitária, utilizado para 

analisar os processos de emergência social e política, assim como os processos de emergências étnicas, 

desenvolvidos pelos povos indígenas no decorrer da história da América Latina. Segundo BARTOLOMÉ 
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Com base no conceito de etnogênese, Bartolomé (2006), destaca o dinamismo inerente 

às estruturas sociais, que é capaz de modificar o entorno de acordo com seus interesses 

contextuais, o que explica o processo de emergência política e social dos povos indígenas 

no contexto nacional e internacional. Citando Jonathan Hill, o autor destacou que “o 

conceito de etnogênese foi utilizado na análise dos recorrentes processos de emergência 

social e política dos grupos tradicionalmente submetidos às relações de dominação” 

(BARTOLOMÉ, 2006). 

Assim, fruto, também, da emergência e da pressão desses novos movimentos étnicos e 

identitários dos povos indígenas ao longo dos anos 70, era natural que a CF de 1988 

contemplasse essas identidades e seus direitos. Segundo nos transmite a FUNAI, “os 

índios também ampliaram sua cidadania, já são partes legítimas para ingressar em juízo 

em defesa de seus direitos e interesses. Assim, o principal objetivo da política indigenista 

hoje é a preservação das culturas indígenas, através da garantia de suas terras e o 

desenvolvimento de atividades educacionais e sanitárias.” (FUNAI, 2019) 

 

    2.4. Órgãos e Organizações não governamentais: Artífices da Política Indigenista 

Os que defendem os direitos dos povos indígenas, aí incluídas as demarcações de 

terras para essas populações, partem do pressuposto histórico de que os povos da floresta 

nunca tiveram reconhecidos verdadeiramente os seus direitos e vêm as demarcações 

como uma forma de reconhecimento e de se fazer justiça para com essas populações. 

Existem vários entes federais, regionais e não governamentais que abraçam a causa 

indigenista e velam pela prevalência dos direitos dos índios no Brasil e que tiveram 

importante participação na consolidação dos direitos dos índios na Carta de 1988. São 

estes os principais:  

 

2.4.1 Fundação Nacional do Índio – FUNAI 

Vale mencionar novamente a FUNAI neste tópico do trabalho, agora abordando seu 

aspecto institucional, pois trata-se do órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado 

em 5 de dezembro de 1967, vinculado ao Ministério da Justiça e desempenha o papel de 

coordenadora e de principal executora da política indigenista do Governo Federal. Sua 

missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. 

Segundo o portal da Fundação, cabe àquela Fundação: 

 
(2006), “a etnogênese foi e é um processo histórico constante que reflete a dinâmica cultural e política das 

sociedades anteriores ou exteriores ao desenvolvimento dos Estados Nacionais da atualidade”. 
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“promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, 

regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras 

indígenas. (...) também coordena e implementa as políticas de proteção 

aos povo isolados e recém-contatados. (...) É, ainda, seu papel promover 

políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações 

indígenas. (...) promove ações de etnodesenvolvimento, conservação e a 

recuperação do meio ambiente nas terras indígenas, além de atuar no 

controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de 

interferências externas às terras indígenas. (...) Compete também ao 

órgão estabelecer a articulação interinstitucional voltada à garantia do 

acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos povos 

indígenas, por meio do monitoramento das políticas voltadas à 

seguridade social e educação escolar indígena, bem como promover o 

fomento e apoio aos processos educativos comunitários tradicionais e 

de participação e controle social.” (FUNAI, 2019) 

 

A FUNAI, embora seja a principal executora da política indigenista no país, sempre 

foi alvo de críticas severas à sua atuação, principalmente pelo caráter oficial de 

alinhamento às políticas desenvovimentistas dos governos, principalmente durante os 

governos militares, como ilustra essa afirmação do professor Pádua Fernandes: “A 

militarização da própria Funai foi um dos meios para que o Estado brasileiro se 

transformasse em um grande ‘esquadrão da morte’ contra os índios.” (FERNANDES 

2013, p. 147). O professor Mércio P. Gomes assim se manifesta em relação à FUNAI: 

 

 

“obviamente não cumpriu sua missão (...) ela não consegue concretizar 

uma política indigenista que fixe um novo lugar e um novo papel para 

os índios no panorama nacional. O índio, assim, constitucionalmente, 

permanece um ser “relativamente capaz” quando inclusive já chegou até 

a Câmara dos Deputados pela eleição de um representante seu. Esta é 

uma contradição insuportável que talvez apresente Assembleia 

Constituinte resolva na Constituição de 1988. (GOMES, 1988, p. 25) 

 

 

 

Ainda sobre esse importante órgão federal, outro ex-presidente e também militar, o 

Gen Franklinberg Ribeiro de Freitas, ao abordar as dificuldades de atuação da Fundação, 

destaca que a FUNAI não recebe recursos orçamentários suficientes para atender às 

demandas das comunidades indígenas.  

Acrescenta, ainda, que os fundos, seja o amazônico e outros do BNDES, por exemplo, 

destinados à preservação do meio ambiente e às populações indígenas são sempre 
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repassado para as ONG cadastradas, tais fundos não passam pela gestão da FUNAI, o que 

dificulta o seu trabalho. O que se observa, pelos resultados, é que tais investimentos não 

se transformam em melhoria da condição de vida dos índios. 

Como exemplo, citou o repasse de 8 milhões de um banco alemão para atendimanto 

das necessidade dos povos indígenas, mas com a condição de serem aplicados 50% em 

infraestrutura e 50% na preservação do meio ambiente.   

Além disso, destaca o General, que as forças sociais mobilizadas em favor da questão 

indígena se apresentam sempre ligadas ao trabalho as ONG, não havendo independência 

entre essas ações. Para Franlingerg (2019), ainda não há uma conscientização 

independente e desatrelada da questão preservacionista ou isolacionista. 

 

 

2.4.2 Conselho Indigenista Missionário - CIMI 

O Conselho Indigenista Missionário é órgão anexo da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, criado em 1972 com a missão de orientar a pastoral indigenista da 

Igreja Católica.  

Sua missão, segundo palavras de Dom. Dom Erwin Krautler41, proferidas em reunião 

da Subcomissão dos Negros e Populações Indígenas, por ocasião das discussões da ANC: 

 

 “Desde a sua criação, o CIMI procurou realizar uma autocrítica sincera 

das práticas tradicionais da Igreja junto aos Povos Indígenas, forjando 

uma postura coerente com os postulados do Concilio Vaticano II e com 

as Conferências Episcopais de Medellin e Puebla. Neste sentido, um dos 

papéis mais importantes desempenhado pela Igreja Missionária é a 

denúncia profética das atitudes que negam aos índios a sua dignidade de 

seres humanos e os seus direitos à vida plena.” (BRASIL, 2019) 

 

Segundo site da própria organização, a prática do CIMI se orienta pelo seguinte 

objetivo: 

 

“Testemunhar e anunciar profeticamente a Boa-Nova do Reino, a 

serviço dos projetos de vida dos povos indígenas, denunciando as 

 
41O Padre Erwin Nasceu na Áustria, em 12 de julho de 1939, onde realizou seus estudos 

de Filosofia e Teologia nas décadas de 50 e 60. Em julho de 1965 foi ordenado presbítero e enviado como 

missionário ao Pará. Foi 7 de julho de 1978 - Naturalizado brasileiro em 1978 e eleito Presidente do CIMI 

em 1983, onde desempenhou vários mandatos ao longo dos anos. 
 

. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81ustria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
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estruturas de dominação, violência e injustiça, praticando o diálogo 

intercultural, inter-religioso e ecumênico, apoiando as alianças desses 

povos entre si e com os setores populares para a construção de um 

mundo para todos, igualitário, democrático, pluricultural e em harmonia 

coma natureza, a caminho do Reino definitivo (...) E, para esta nova 

sociedade, forjada na própria luta, o Cimi acredita que os povos 

indígenas são fontes de inspiração para a revisão dos sentidos, da 

história, das orientações e práticas sociais, políticas e econômicas 

construídas até hoje.” (CIMI, 2020) 

 

 

2.4.3 União das Nações Indígenas – UNI 

A União das Nações Indígenas (UNI) foi uma iniciativa de organização conjunta de 

diversas etnias, criada em 1980, como fruto das mobilizações sociais que ganharam as 

ruas do país durante o regime militar, em particular do movimento indigenista brasileiro 

nas décadas de 70 e 80. 

Segundo Deparis (2007), o marco de criação da UNI se deu por ocasião do 

encerramento do Seminário Sul Mato-Grossense de Estudos Indigenistas, ocorrido em 19 

de abril de 1980, sob a liderança e coordenação do Cacique Mario Juruna42, criando uma 

comissão responsável por elaborar as linhas gerais de funcionamento da nova entidade e 

abrindo um novo espaço de debates e encaminhamentos das questões relacionadas às 

lutas indígenas no Brasil. O estatuto aprovado pela mencionada comissão trazia como 

finalidades da UNI: 

 

“(...) a) representar as nações indígenas e as comunidades que dela 

vierem a participar; b) promover a autonomia cultural e 

autodeterminação das Nações e Comunidades e sua colaboração 

recíproca; c) promover a recuperação e garantir a inviolabilidade e 

demarcação de suas terras, e o uso exclusivo das riquezas naturais e de 

todas as utilidades nelas existentes; d) assessorar os indígenas e suas 

Comunidades e Nações no reconhecimento de seus direitos e na 

elaboração e execução de projetos culturais e de desenvolvimento 

comunitário (...).” (DEPARIS, 2007, p. 91) 

 

 

 

A UNI teve importante papel nas articulações realizadas em defesa dos direitos dos 

índios por ocasião das discussões da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. 

 

 
42 O Cacique Mário Juruna foi um líder indígena e político brasileiro. Filiado ao Partido Democrático 

Trabalhista, foi o primeiro deputado federal indígena do Brasil. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Trabalhista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Democr%C3%A1tico_Trabalhista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_ind%C3%ADgena
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2.4.4 Comissão Pró-Índio de São Paulo - CPI-SP 

A Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP) foi fundada no dia 20 de outubro de 

1978, por antropólogos, advogados, professores universitários e médicos. Entre eles, as 

antropólogas Manuela Carneiro da Cunha e Lux Vidal e o jurista Dalmo Dallari, no 

contexto do regime militar. 

A união entre antropólogos e advogados, segundo o site da organização, cobriu uma 

carência e rompeu com a desconfiança que existia entre as duas classes de profissionais, 

uma vez que os antropólogos só estavam acostumados a ver advogados defendendo 

interesses dos estados e de latifundiários contra os interesses dos índios. (CPI-SP, 2020) 

A CPI-SP sempre reconheceu a importância estratégica da legislação na garantia e no 

avanço de reconhecimentos dos povos indígenas e assim descreve sua finalidade: 

 

“A CPI-SP atua junto com índios e quilombolas para garantir seus 

direitos territoriais, culturais e políticos, procurando contribuir com o 

fortalecimento da democracia e o reconhecimento dos direitos das 

minorias étnicas(...). A partir de 1989, passou a atuar também em 

parceria com as comunidades quilombolas apoiando a promoção de 

seus direitos recém reconhecidos na Constituição de 1988. (CPI-SP, 

2020) 

 

 

2.4.5 Conselho Indigenista de Roraima - CIR 

O Conselho Indigenista de Roraima desempenha um papel relevante na mobilização 

dos povos indígenas no estado de Roraima e é um dos grandes articuladores em prol da 

demarcação das terras indígenas naquele estado. Segundo o portal da instituição,  

 

“O Conselho Indígena de Roraima (CIR) é uma organização indígena 

sem fins lucrativos, criada em agosto de 1990, e tem por objetivo a luta 

pela garantia dos direitos assegurados na Constituição Federal e o 

fortalecimento da autonomia dos povos indígenas no estado de 

Roraima. Para atingir estes objetivos desenvolve atividades nos campos 

da saúde, educação, cultura, gestão ambiental, promoção social, 

desenvolvimento sustentável e participação nas políticas públicas, 

respeitando a organização social e cultural dos diversos povos indígenas 

do estado. O CIR é uma das organizações indígenas mais ativas no 

Brasil, com atuação local, regional, nacional e internacional.” (CIR, 

2020) 

 

Ainda segundo o portal, a articulação entre as lideranças indígenas que deu origem ao 

CIR teve início na década de setenta, com a realização das Assembleias de Tuxauas que 
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culminaram no Conselho Indígena do Território de Roraima – CINTERR, de abrangência 

regional. A criação formal do CIR só ocorreu em 30 de agosto de 1990, com a 

emancipação do Território, transformado em estado de Roraima pela Constituição 

Federal de 1988. 

Sobre a atuação recente do CIR, Franklinberg (2019) destaca que após a extrusão dos 

arrozeiros “não índios” da TIRSS, o CIR teria impedido o retorno dos índios para o 

trabalho no arrozal. Segundo o ex-presidente da FUNAI, o que antes era um fértil arrozal 

e uma vasta área de capim na região de lavrado, hoje é uma terra abandonada, sem 

produção econômica e sem perspectiva para o índio.  

 

2.4.6 Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB 

Organizado mais recentemente e já com grande atuação em defesa dos interesses dos 

povos indígenas do Brasil, a APIB, segundo nos relata em seu portal, foi criada pelo 

movimento indígena no Acampamento Terra Livre (ATL)43, de 2005 e tornou-se uma 

“instância de referência nacional do movimento indígena no Brasil”. 

Ainda segundo o portal, a APIB foi criada a partir das bases das comunidades 

indígenas e tem o propósito de “fortalecer a união de nossos povos, a articulação entre as 

diferentes regiões e organizações indígenas do país, além de mobilizar os povos e 

organizações indígenas contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas”(APIB, 

2020). A organização aglutina as principais organizações regionais indígenas. São elas: a 

Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 

(APOINME); o Conselho do Povo Terena; a Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste 

(ARPINSUDESTE); a Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPINSUL); a Grande 

Assembleia do povo Guarani (ATY GUASU); a Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); e a Comissão Guarani Yvyrupa. 

Motivada pelo sucesso dos movimentos mais tradicionais, a APIB reúne as 

reivindicações dos povos indígenas de todo o Brasil e logra, hoje, ser um relevante grupo 

de pressão que, ao lado de outras organizações pró-indígenas, passaram a ter maior 

representatividade nos fóruns de discussão e maior participação na elaboração das 

políticas publicas voltadas para a questão indígena.  

 

2.5 Articulando as Políticas Indigenistas  

 
43O ATL é a nossa mobilização nacional, realizada todo ano, a partir de 2004, para tornar visível a situação 

dos direitos indígenas e reivindicar do Estado Brasileiro o atendimento das suas demandas e reivindicações. 
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Os órgãos e entidades não governamentais voltadas para a defesa dos interesses dos 

povos indígenas estão focados em demonstrar o hiato existente entre as políticas públicas 

voltadas para os índios no Brasil e a realidade vivida por essas comunidades.  

Para esse fim, contam com o apoio de outros atores sociais e políticos importantes no 

cenário nacional, tais como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Comissão Nacional da 

Verdade (CNV)44, o Movimento dos Sem terra (MST), a  Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) que, apesar de 

não serem necessariamente indigenistas, segundo Fernandes (2015), por ocasião das 

discussões da ANC, “apoiavam os povos indígenas como forma de oposição à ditadura.” 

A CNV, desde a sua instalação, em 2012, dá publicidade a uma série de denúncias 

sobre violações de direitos dos povos indígenas antes e durante os governos militares, que 

servem de reforço aos argumentos em favor das políticas indigenistas, como destaca um 

trecho de um de seus relatórios: 

 

 

“Nos últimos dias 25 e 26 de abril em Dourados, a Comissão Nacional 

da Verdade tomou (...) com o apoio de diversos parceiros locais, os 

depoimentos de representantes de seis etnias: guarani-ñandeva, guarani-

kaiowá, terena, kinikinau, ofaié-xavante e guató, todas do Mato Grosso 

do Sul. Os indígenas, em sua própria língua, relataram dez casos de 

graves violações de direitos humanos ocorridas no Estado entre 1946 e 

1988, ou seja, antes e durante a ditadura.  

A violência sistemática contra os índios no Estado culminou na 

expulsão das etnias de seus territórios tradicionais. Aldeias foram 

dizimadas ou separadas. Grupos étnicos foram colocados dentro de 

terras de outros grupos com os quais não possuíam vínculo. Agentes de 

Estado agiram como corretores de imóveis, repartindo as áreas 

indígenas entre fazendeiros.” (CNV, 2014) 

 

 

Outro argumento citado pelos indigenistas e divulgado pela CNV se relaciona aos 

maus tratos perpetrados pelos governos militares contra populações indígenas. Segundo o 

professor Pádua Fernandes45, discorrendo sobre o conteúdo do relatório da Comissão 

 
44 A Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 

2012. A CNV tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 de 

setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Ver: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/institucional-acesso-

informacao/a-cnv.html  
45Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Escreveu, entre outros livros, “Para que 

servem os direitos humanos?” (Coimbra: Angelus Novus, 2009). Foi pesquisador da Comissão Nacional da 

Verdade e da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”. É membro do Instituto de 

Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais (IPDMS).  
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Nacional da Verdade, ocorreram inúmeras violações de direitos humanos contra os povos 

indígenas no Brasil, principalmente o etnocídio46. Sobre isso, assim afirma: 

 

 

“A ditadura militar praticou o crime de genocídio contra povos 

indígenas como os Waimiri-Atroari, analisada no relatório do Comitê da 

Verdade do Amazonas (2012), “o genocídio dos Avá-Canoeiro no 

Araguaia e os sucessivos massacres dos Cinta Larga no Mato Grosso” 

(CNV, 2014, vol. II: 201), esbulhos, remoções forçadas e incêndio de 

aldeias pelo INCRA (PARANÁ. COMISSÃO ESTADUAL DA 

VERDADE – PR, 2014: 671-679), bombardeio de tribos pelas Forças 

Armadas com uso de Napalm (SÃO PAULO. COMISSÃO DA 

VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO “RUBENS PAIVA”, 

2015: 32- 33), além da escravização, criação de cadeias clandestinas, 

proibição de falar a própria língua (um dos elementos do etnocídio), 

estabelecimento de critérios de “indianidade”, tentativa de 

“emancipação” de povos indígenas, certidões negativas da existência 

desses povos para o licenciamento ilegal de atividades econômicas em 

suas terras etc.” (FERNANDES, 2016. p. 145) 

 

 

Outro argumento levantado por indigenistas em defesa da demarcação de terras 

indígenas para a proteção e liberdade dos índios é o suposto alinhamento da FUNAI com 

os governos militares. Para Fernandes (2015), a FUNAI foi uma criação da ditadura 

militar, com a finalidade de substituir o antigo SPI, que, segundo o professor demonstra 

em seu trabalho, havia se tornado uma entidade de extermínio47.  

Como se observa, a FUNAI é muitas vezes percebida como uma ferramenta 

governamental ligada aos projetos desenvolvimentistas dos militares, principalmente as 

obras de infraestrutura que afetam territórios indígenas, como foi o caso da abertura da 

BR-174 (rodovia Manaus - Boa Vista), um dos elementos do projeto de integração da 

Amazônia, cujo traçado passou pelas terras dos índios Waimiri-Atroari, caso também 

citado pelo professor Pádua Fernandes, no seguinte texto: 

 

“(...) em razão da abundância de malocas indígenas em diferentes rios e 

da resistência dos índios à invasão de seu território. (...) sabia-se que a 

 
 
46O etnocídio é o genocídio cultural, que passa pelas políticas assimilacionistas dos povos indígenas, pelas 

políticas destrutivas de suas culturas e apropriadoras de seus recursos. 
47 O professor Fernandes faz referência ao chamado “Relatório Figueiredo”, que foi o produto final de 

investigação do SPI determinada pelo Ministério do Interior em 1967, chefiado pelo general Afonso 

Augusto Albuquerque Lima e dirigida pelo procurador Jáder de Figueiredo Correia. O relatório ficou 

pronto no ano seguinte; porém, meses depois viria o Ato Institucional no5 e ele sairia de circulação. Foi 

reencontrado apenas em 2012. 
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abertura da BR-174 não seria uma tarefa fácil e deveria ter amplo apoio 

militar. Essa orientação, em que a Funai agia a reboque do Exército, 

fica clara no ofício no 42-E2-CONF, assinado pelo General de brigada 

Gentil Paes, em 1974, em que se lê: Esse Cmdo., caso haja visitas dos 

índios, realiza pequenas demonstrações de força, mostrando aos 

mesmos os efeitos de uma rajada de metralhadora, de granadas 

defensivas e da destruição pelo uso de dinamite. (BRASIL. CNV, 2014, 

vol. II, p. 228) 

 

 

Percebe-se que tais argumentos e denúncias articuladas e difundidas em fóruns de 

discussão, como foram as discussões da Assembleia Nacional Constituinte e, mais 

recentemente, os relatórios da Comissão Nacional da Verdade, além da publicidade dada 

pela imprensa em geral produzem um efeito positivo para as intenções desses grupos de 

interesse, acabando por fazer prevalecer uma atenção especial no trato da questão 

indígena no país. 

 

2.5.1 A Articulação Indigenista na Constituinte de 1988 

Como já mencionado, a ação dos movimentos indigenistas por ocasião das discussões 

da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), foi de grande importância para assegurar os 

direitos dos povos indígenas e tiveram grande influência na formulação de uma nova 

política indigenista para o Estado brasileiro. Segundo nos relatam os diários da ANC, tais 

movimentos estavam representados, basicamente, pela União das Nações Indígenas 

(UNI) e pelo Conselho Indigenista Missionário de Roraima (CIMI), com apoio da 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), a Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-

SP), dentre outros.  

Esses movimentos, segundo FERNANDES (2015), de forma articulada, apresentaram 

propostas de emenda popular, como a PE-40 e a PE 39, com o apoio da Associação 

Brasileira de Antropologia, a Coordenação Nacional dos Geólogos e a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência.  

A UNI coordenou em 1986 a realização de um “Programa Mínimo dos Direitos 

Indígenas na Constituinte” prevendo o “reconhecimento dos direitos territoriais dos 

povos indígenas como primeiros habitantes do Brasil48”, a “demarcação e garantia das 

terras indígenas”, o “usufruto exclusivo, pelos povos indígenas, das riquezas naturais 

 
48 Para os indigenistas, trata-se do primeiro e dos mais relevantes pontos apresentados e que decorre da 

própria natureza dos direitos originários, que não são criados ou concedidos pela Constituição, mas 

antecedem o próprio Estado brasileiro.  
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existentes no solo e subsolo dos seus territórios” e o “reconhecimento e respeito às 

organizações sociais e culturais dos povos indígenas com seus projetos de futuro, além 

das garantias de plena cidadania” (UNI, 1987). Segundo Fernandes, 

 

 

“O Programa foi assinado por várias entidades, como a CPI-SP, o CIMI, 

a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a ABA, mas também o 

Movimento dos Sem Terra (MST) e a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT), que não eram indigenistas, mas, naquele momento histórico, 

apoiavam os povos indígenas como forma de oposição à ditadura. (...) É 

interessante ler o telegrama confidencial da Embaixada dos EUA para o 

Departamento de Estado daquele país, de julho de 1987, sobre as 

emendas populares; afirma-se que muitas delas eram ‘politicamente 

controvertidas’ e seriam derrotadas no plenário da Constituinte, porém a 

aliança de organizações políticas ‘progressistas’ poderia ter um feito 

duradouro se a mobilização continuasse; ademais, o governo federal 

temia que elas marchassem até a Assembleia, o que poderia 

desencadear medidas emergenciais de segurança em setembro ou 

outubro de 1987(...).” (FERNANDES, 2013, p. 150) 

 

 

2.5.2 O Conflito com os Militares na Constituinte de 1988 

Os indigenistas ressaltam que as conquistas dos povos indígenas na Constituição de 

1988 não foi algo fácil. Destacam que as Forças Armadas não só acompanharam o 

processo de elaboração dos direitos dos povos indígenas no processo constituinte, como, 

segundo Fernandes (2015, p. 145), “tentaram impedir que o atual artigo 231 tivesse a 

conformação atual para que fosse mantida a política “integracionista” defendida pela 

doutrina de segurança nacional, ou seja, o horizonte do fim dos povos indígenas”.  

Ainda segundo esse autor, (p. 150) “O governo de Sarney, sob tutela militar, vigiou 

essa movimentação e tentou impedir, de acordo com os documentos sigilosos do 

Conselho de Segurança Nacional, que as reivindicações dos povos indígenas fossem 

constitucionalizadas.”. 

Um dos argumentos indigenistas que explica a atuação dos militares contra a 

demarcação de terras indígenas na Amazônia é a postura desenvolvimentistas 

característica dos militares, como já abordado neste trabalho. O professor Fernandes nos 

apresenta esse argumento ao afirmar que: 
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 “(...) a militarização desses projetos de colonização decorre da posição 

do desenvolvimentismo na doutrina de segurança nacional: o 

desenvolvimento traria mais “poder” ao país e, com isso, mais 

segurança. A militarização da própria Funai foi um dos meios para que 

o Estado brasileiro se transformasse em um grande “esquadrão da 

morte” contra os índios. Outros órgãos ou entidades estatais 

participavam disso, como o Conselho de Segurança Nacional e o 

Incra49. (...).” (FERNANDES, 2015, p.147)  

 

 

Outro argumento alegado para explicar a oposição dos militares aos interesses 

indígenas é a doutrina de segurança nacional que, como observa Fernandes (2015), “tanto 

por seu perfil de adesão ao Ocidente cristão, que não podia aceitar a legitimidade das 

culturas indígenas, quanto por seu caráter desenvolvimentista, para que os índios eram 

um atraso ao progresso, era essencialmente etnocida50, quando não racista.” 

Essa postura dos governos militares ficou caracterizada na postura adotada pelo Brasil 

por ocasião da “Primeira Conferência Internacional das Organizações Não 

Governamentais sobre os Povos Indígena, em setembro de 1981, em Genebra, organizada 

pelo Comitê Especial da ONU das ONG sobre Direitos Humanos, ocasião em que “o 

governo brasileiro, convidado, deixou de enviar representante – a UNI, o CIMI, a 

Comissão Pró-Índio de São Paulo e a Comissão pela Criação do Parque Yanomami 

representaram o Brasil.” (PORANTIM, In: FERNANDES, p. 145). 

 

2.6 O Direito dos Povos Indígenas  

A tradição jurídica brasileira, desde o século XVI, reconhece os índios como senhores 

naturais de suas terras e, desde a Constituição de 1934, têm garantidos seus direitos sobre 

o território onde vivem. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI), assim define esse 

direito:  

 

“O direito dos povos indígenas às suas terras de ocupação tradicional 

configura-se como um direito originário e, consequentemente, o 

procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas se 

reveste de natureza meramente declaratória. Portanto, a terra indígena 

não é criada por ato constitutivo, e sim reconhecida a partir de 

 
49 Segundo Sydney Possuelo, sertanista e presidente da FUNAI entre 1991 e 1993, o INCRA “não só era 

um invasor de terra indígena, como ladrão de madeiras”. 
50Em 1980, na quarta edição do Tribunal Bertrand Russell (tribunal não governamental, hoje chamado de 

Tribunal dos Povos), o Estado brasileiro foi condenado pelo crime de genocídiocontra os povos indígenas:. 
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requisitos técnicos e legais, nos termos da Constituição Federal de 

1988”. (BRASIL, 2019) 

 

Nesse contexto, confirmando o movimento de pressão da sociedade sobre a 

necessidade de proteção jurídica do índio, a então presidente da Associação Brasileira de 

Antropologia51 já afirmava, durante as discussões da Assembleia Constituinte, que  

 

“É, portanto, importante que os índios e suas organizações, bem como o 

Congresso Nacional e o Ministério Público sejam partes legítimas na 

defesa em juízo dos direitos indígenas, e que ao Ministério Público se 

atribua a responsabilidade de defesa e proteção desses direitos” e, ainda, 

que “compete ao Estado uma proteção especial às terras, às instituições, 

às pessoas, aos bens, à saúde e à educação dos índios” (CUNHA, 1987).  

 

 

Realmente, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231 estipula que “São 

reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 

os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União 

demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” (BRASIL, 1988) 

Soma-se a esse reconhecimento constitucional o trabalho da Constituinte de 1988 que, 

influenciada pelas pressões internas e externas pela defesa dos povos indígenas, 

incorporou o compromisso urgente do Estado brasileiro com a aceleração do processo de 

demarcação de Terras Indígenas no País, fazendo constar, no Art. 67 da Carta Magna, 

que “A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a partir 

da promulgação da Constituição”. (BRASIL, 1988). 

Cabe destacar que as chamadas Terras Indígenas são entendidas aqui tal qual a 

definição apresentada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI): 

 

 

 “Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de 

propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por 

ele(s) utilizada para suas atividades produtivas, imprescindível à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 

necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de 

natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito 

civilista de propriedade privada. (FUNAI, 2019) 

 

 
51 A Sra. Manuela Carneiro da Cunha foi professora da USP e autora do livro “Os Direitos do Índio”. 
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A FUNAI (2019) preconiza, ainda, a respeito das TI, que as mesmas são um bem da 

União e, portanto, “inalienável e indisponível”, bem como “os direitos sobre ela são 

imprescritíveis. As terras indígenas são o suporte do modo de vida diferenciado e 

insubstituível dos cerca de 300 povos indígenas que habitam, hoje, o Brasil”. 

No entanto, ainda que considerada generosa por alguns, há aqueles que defendem a 

ideia de que o direito dos povos indígenas nem sempre foi adequadamente defendido na 

legislação brasileira, antes denotando um danoso protecionismo desses povos. Segundo 

Fernandes (2013. p.1), “o positivismo e o evolucionismo haviam marcado o direito 

brasileiro a respeito dos povos indígenas, estipulando como objetivo a integração, ou seja, 

o fim das culturas indígenas em nome do progresso do país”. Esse mesmo autor cita o 

depoimento de Orlando Villas Boas Filho, afirmando que:  

 

“(...) o direito brasileiro foi “preponderantemente avesso ao 

reconhecimento das formas de organização social e jurídica dos povos 

indígenas”; historicamente, “prevaleceu uma legislação de perfil 

assimilacionista (autodenominada integracionista)” (...). Nessa recusa às 

formas próprias de organização dos índios, bem como de sua 

especificidade cultural, temos o cunho etnocêntrico do direito brasileiro, 

presente no Decreto federal no 5.484 de 27 de junho de 1928, que, ainda 

segundo Villas Boas Filho, “propunha uma classificação dos índios a 

partir do grau de contato com a sociedade nacional, expressando uma 

visão etnocêntrica e evolucionista em relação aos mesmos”. 

(FERNANDES, 2013) 

 

A postura “etnocentrista” e “assimilacionista” da legislação brasileira, segundo os 

defensores dos direitos dos povos indígenas, é fruto da política desenvolvida no período 

dos governos militares a partir de 1964, respaldada na doutrina de Segurança Nacional 

concebida pela ESG. (FERNANDES, 2013. p. 3).  

 

 

2.6.1 O Estatuto do Índio e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas 

Tal postura fica bem refletida no Estatuto do Índio, validado pela Lei federal nº 6.001 

de 19 de dezembro de 1973, ainda vigente, que prescreve em seu artigo primeiro: “Esta 

Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com 
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o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à 

comunhão nacional”.  

O Estatuto do Índio, em seu artigo 65, incluía como obrigação do Estado a demarcação 

de todas as terras indígenas no prazo de cinco anos. No entanto, a professora Manuela 

Carneiro da Cunha destaca que “essa obrigação (com novo prazo de cinco anos, até 1993) 

se repetiu no art. 67 das Disposições Transitórias da Constituição de 1988 sem que até 

hoje se tenha inteiramente concretizado. Mas, em 1978, a demanda ‘pela demarcação das 

terras indígenas’ tinha se tornado tão popular que um adesivo com esses dizeres era 

frequente nos carros de várias cidades.” (CUNHA, 2018, p. 431) 

Ressalta-se, ainda, em benefício deste trabalho, que a Constituição Federal de 1988, 

em seu artigo 231, fez uma ressalva em favor da soberania nacional, ao definir o 

compromisso do Estado brasileiro com a política de demarcação das TI, quando 

preconiza, in verbis, que: 

 

 “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

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

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 

fazer respeitar todos os seus bens (...) § 5º É vedada a remoção dos 

grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso 

Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 

população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 

Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 

imediato logo que cesse o risco.  ” (BRASIL, 1988).  

 

 

No entanto, apesar dessa ressalva, como fruto da nova agenda mundial, a Organização 

das Nações Unidas elaborou e aprovou, em 13 de setembro de 2007, a Declaração 

Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, estabelecendo alguns conceitos que, na 

visão de muitos especialistas de Defesa pode se revelar uma ameaça real à soberania do 

Estado brasileiro, como se pode observar no seguinte destaque: 

 

“Considerando que os direitos firmados nos tratados, acordos e soluções 

construtivas entre os Estados e os povos indígenas são, em algumas 

situações, objeto de preocupação, interesse, responsabilidade e caráter 

internacionais (...). Artigo 4: os povos indígenas no exercício do seu 

direito a livre determinação (grifo nosso), têm direito à autonomia 

ou ao auto-governo nas questões relacionadas com seus assuntos 

internos e locais, assim como os meios para financiar suas funções 

autônomas”.(ONU, 2007, grifos do autor, AC). 

 



67 

 

 

Essa possível ameaça, representada pela adesão do Brasil ao texto da Declaração 

Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, foi considerada por ocasião do julgamento 

do Ministro Carlos Aires Brito, no julgamento do processo de Demarcação da TIRSS, 

quando asseverou em seu voto-vista:  

 

“Segundo cláusulas do instrumento, o direito à terra é um dos mais 

importantes, não podendo acontecer ação alguma em terras indígenas 

sem consentimento prévio, afastadas as operações com fins militares ou 

a utilização como depósito de resíduos tóxicos. Mas a problemática 

maior está na cláusula reveladora da autodeterminação dos povos 

indígenas, o que sugere a vinda à baila de independência mitigadora da 

soberania nacional. No caso presente, tudo isso ocorre a alcançar espaço 

territorial brasileiro que já foi alvo de disputa com a Venezuela – o 

norte de Roraima.” (BRASIL, 2009, p. 47) 

 

 

 

2.6.2 O Novo Constitucionalismo Americano 

A condição política dos índios na América Latina é bastante vulnerável, apesar de a 

região contar com uma população indígena considerável e, em alguns casos, em processo 

de crescimento, revertendo uma tendência negativa iniciada desde a época colonial. 

Trata-se de uma população fragilizada e carente da atenção dos Estados latino-

americanos. Segundo a professora Maria Celina D’Araújo, 

 
“Existem cerca de 400 grupos indígenas na América Latina, com quase 

40 milhões de pessoas. São 9% da população da região, mas 

representam 27% da população rural, que em sua grande maioria vive 

abaixo da linha da pobreza. Ou seja, uma imensa massa silenciada em 

seus direitos e facilmente mobilizável pela expectativa de direitos, 

justiça e empoderamento.” (D’ARAUJO, 2010) 

 

 

No contexto da discussão sobre o direito dos povos indígenas na região, merece 

destaque um fenômeno jurídico surgido nas últimas décadas do século XX, marcadas por 

diversas crises institucionais e políticas nas sociedades latino-americanas.  
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Trata-se da proposta de um “Novo Constitucionalismo Americano52”, que surgiu num 

ambiente que preconizava uma visão não interventiva do Estado, ao mesmo tempo em 

que esse mesmo Estado reconhecia a existência de uma sociedade de base plural, 

ensejando, portanto, uma nova ordem constitucional.  

Segundo Vieira (2013), “as constituições adotadas nesse período histórico enfrentaram 

tanto os aspectos normativos conflitivos quanto apontaram para novos paradigmas 

institucionais. Soma-se que a esse universo analítico, há uma longa tradição do 

pensamento social latino-americano crítico e alternativo. O estudo culmina com o 

indicativo de uma ‘epistemologia do sul’ de base não eurocêntrica”.  

O novo conceito, apoiado nas mudanças ideológicas e conceituais do período, ainda 

segundo VIEIRA (2013), se pauta, em boa medida, “no afastamento dos marcos teóricos 

europeu e norte-americano (...). Ou seja, tem-se buscado uma ruptura com o paradigma 

estabelecido, e a criação de um direito constitucional completamente diferente, delineado 

pelas peculiaridades regionais dos países latino-americanos.”. Sobre isso, o professor José 

Ribas Vieira afirma: 

 

 “Nesse contexto, conceitos como “poscolonialidade”, 

‘plurinacionalismo’, ‘Estado Plurinacional’ e ‘Refundação do Estado’, 

surgem como caminhos desse novo horizonte constitucionalista. 

Experiências de países como Bolívia e Equador, que estabeleceram uma 

nova divisão estatal, e uma nova tutela constitucional de direitos, 

calcada nas necessidades das populações tradicionais, notadamente a 

indígena, com a formação de instituições distintas e exclusivamente 

voltadas a atender os reclamos dessa parcela da população, aparecem na 

vanguarda desse processo de mutação.” (VIEIRA, 2913, grifos do autor, 

AC) 

 

 

Segundo esse mesmo autor, “as lutas e conquistas vinculadas aos movimentos 

indígenas tiveram um papel significativo, que conduziu ao constitucionalismo 

transformador da Bolívia e Equador”. No entanto, afirma também que as experiências de 

Bolívia e Equador, pautadas na questão indígena, não deveriam servir de referência para 

toda a América Latina.  

 
52Trata-se da aglutinação de diversos pactos constitucionais na América latina, em um processo iniciado no 

final dos anos oitenta do século passado, apresentando um Estado não interventor e representativo de uma 

sociedade de base plural. Tal processo tem início com a Constituição Brasileira de 1988, seguida pela 

contribuição inovadora da Constituição Colombiana de 1991, da reforma constitucional argentina de 1994; 

as Constituições do Equador de 1998 e de 2008; a reforma constitucional venezuelana de 1999 e, por fim, a 

Carta boliviana de 2009. 
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“A tentativa (...) de propor soluções extrapoláveis a qualquer país 

latino-americano desconsidera o fato de que cada pais da região possui 

características muito próprias, e por isso seria equivocado extrair das 

experiências unicamente da Bolívia e do Equador como exemplo e 

objetivo último para pautar toda a construção do novo 

constitucionalismo latino-americano.” (VIEIRA, 2013. p. 206) 

 

 

O Novo Constitucionalismo Americano, em que pese ter influenciado o pensamento 

jurídico na região e, em seu momento, ter representado um peso significativo na mudança 

de paradigmas nos movimentos constituintes no final do século XX, na verdade não 

prosperou no mister de “estabelecer uma nova proposta de teoria constitucional para a 

América Latina, como nos afirma o professor Ribas Vieira. Na verdade, “restou nítido 

que a formação constitucional latino-americana sempre encampou as ideias européias e 

norte-americanas, inclusive na sua (con)formação institucional.” VIEIRA (2013).   

 

    2.7 O Argumento Indigenista sobre a Ameaça da Demarcação de TI na Amazônia 

Os argumentos indigenistas com relação à ameaça à soberania nacional representada 

pela demarcação de Terras Indígenas na Amazônia têm, em regra geral, o mesmo pano de 

fundo da disputa global pelo controle dos recursos minerais e energéticos, bem como pela 

gestão da água, da biodiversidade e dos diversos ecossistemas, sempre com a 

possibilidade da ingerência estrangeira e até militar no contexto dessa disputa, 

divergindo, apenas, na forma de solucionar o problema.  

Enquanto as correntes mais realistas e desenvolvimentistas propugnam pela autonomia 

do Estado com vistas ao desenvolvimento e à exploração econômica soberana das Terras 

Indígenas, os chamados movimentos indigenistas partem de uma visão humanista mais 

enfática, que tem como objetivo econômico e social o pleno desenvolvimento do ser 

humano. 

Nesse sentido, BRUCKMANN, 2016 aponta o exemplo da grande capacidade de 

mobilização e articulação dos movimentos indigenistas da América Latina, 

particularmente na Bolívia e no Equador; das forças progressistas de esquerda; dos 

ambientalistas; e dos eco-socialistas53, que, segundo a autora, estão “todos empenhados 

 
53Movimento que propõe a reorganização do modo de produção capitalista a partir de novos paradígmas 

baseados nas necessidades reais da população, da natureza e do meio ambiente, por meio de uma 

economia socialista de transição. 
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em vincular o desenvolvimento do socialismo a uma nova visão ecológica e de 

sustentabilidade”.  

Assim, de forma semelhante às correntes militares e desenvolvimentistas, as correntes 

indigenistas também enxergam a ameaça à soberania e ao território nacional, mudando, 

apenas a forma de enfrentamento de tais ameaças. 

 Discorrendo sobre esse tema, a socióloga e politóloga Mônica Bruckmann alerta que: 

 

“(...) sem o desenvolvimento de um pensamento estratégico que se 

firme no princípio da soberania e em uma visão de futuro de longo 

prazo, os países latino-americanos e a comunidade de países em 

processo de integração, têm menos condições para fazer frente às 

enormes pressões geradas por essa situação de disputa, onde está em 

jogo, em última instância, a capacidade de reorganização de projetos 

hegemônicos e a emergência de projetos contra-hegemônicos”. 

(BRUCKMANN, 2016, p. 30, grifos do autor, AC). 

 

 

Segundo essa mesma autora, o pensamento indigenista se alia também aos 

movimentos de preservação do meio ambiente, na medida em que propõe uma nova 

postura civilizatória baseada no princípio filosófico do bem-viver, próprio dos indígenas, 

princípio esse que estabelece que a natureza, da qual somos parte e que é vital para nossa 

existência, é o espaço onde se constrói uma nova forma de convivência cidadã, em 

diversidade e harmonia para alcançar o bem-viver. Sobre esse significado, acrescenta, 

ainda, que: 

 

“O significado do bem-viver transcende a visão econômica da terra 

como meio de produção, para colocá-la no lugar do espaço territorial 

onde a vida ocorre, onde se entrelaçam a memória coletiva dos povos e 

a história das civilizações originárias, cujo longo processo ainda 

continua marcando a vida cotidiana das comunidades indígenas e 

campesinas da América Latina.” (BRUCKMANN, 2016, p. 33). 

 

 

Mônica Bruckman vai mais longe no sentido da convergência entre as percepções de 

ameaça sobre a Amazônia, ao afirmar que: 

 

“(…) América Latina necessita também desenvolver um pensamento 

estratégico que seja capaz de articular uma política científica e 

tecnológica como base, não para a apropriação dos recursos naturais de 

outras regiões, senão para defender a soberania de suas próprias 
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riquezas naturais. Talvez seja este um dos principais desafios dos 

projetos de integração regional em curso.” (BRUCKMANN, 2016, p. 

65). 

 

2.8 Aspectos Conclusivos  

A questão indígena ao longo da história, como já abordado, tem se manifestado como 

um conflito entre interesses econômicos diversos e os interesses de reparação histórica 

desses povos. 

Foi assim durante todo o período colonial , imperial e na república, período no qual a 

atuação determinada do Marechal Rondon fez grande diferença na percepção dos 

problemas dos índios brasileiros, culminando com a criação do SPI e , posteriormente, da 

FUNAI, em que pese essas ações nunca terem recebido a valorização política necessária 

para que seus resultados fossem efetivos. Sobre esse legado, assim se expressa o 

professor Mércio: 

 

“A principal contribuição do SIP ao indigenismo nacional está na 

efetivação de uma política de respeito à pessoa do índio, de 

responsabilidade histórica por parte da nação brasileira, pelos destinos 

dos povos indígenas que habitam o território nacional, e no modo 

dedicado e altruísta pelo qual os seus agentes foram treinados (...)” 

(GOMES, 1988, p..88) 

 

 

Os anos 70 e 80 do século passado, marcados por mudanças na agenda de segurança e 

pela emergência de novos desafios como a preservação do meio ambiente e a proteção 

das minorias foram decisivos para a sensibilização da sociedade em relação ao direito dos 

povos indígenas, principalmente para o reconhecimento da necessidade de demarcação de 

suas terras, bem como de seus direitos como indivíduos capazes de definir o próprio 

futuro. 

Sem dúvida, pode-se elencar, como marcos desse reconhecimento, o Estatuto do Índio, 

de 1973 e a própria Constituição de 1988 que, pela primeira vez, reservou um capítulo 

exclusivo54 para tratar da questão indígena, consolidando os anseios desses povos e 

retribuindo o trabalho incessante dos movimentos indigenistas que, aliados a vários 

outros grupos de defesa dos direitos humanos e, em particular dos povos indígenas, 

 
54 Trata-se do Cap. VIII da CF de 1988, composta pelos Art. 231 e 232, que reconhece a cultura, o direito 

originário sobre a terra que ocupam, além de evocar a proteção do Ministério Público Federal na defesa dos 

direitos e interesses dos povos indígenas do Brasil. 
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tiveram importante papel na projeção e no alcance das reivindicações das diversas etnias 

indígenas do Brasil. 

No Brasil, as discussões da ANC revelaram a controvérsia desses grupos em relação 

aos militares nacionais, que residia, em última instância, no confronto entre o pensamento 

econômico - desenvolvimentista para a região amazônica e o pensamento de preservação 

dos povos e da floresta.  

Em que pese o reconhecimento do legado de Rondon e o papel altruísta dos militares 

envolvidos nas primeiras iniciativas de proteção e cuidado com os índios, permanece uma 

certa desconfiança de fundo no papel dos militares na questão indígena, o que fica bem 

retratado nas palavras do professor Mércio Gomes, ex-Presidente da FUNAI: 

 

“O positivismo militar legou uma tradição de respeito à pessoa do índio, 

de reconhecimento de seus povos como parte da história brasileira e de 

dedicação e amor à causa dos índios. (...). Entretanto, essa tradição 

sempre esteve sujeita aos caprichos pessoais de políticos e militares, e 

atrelada e subordinada a políticas temporárias de desenvolvimento 

econômico em regiões predominantemente indígenas.” (GOMES, 2018) 

 

 

Pode-se notar claramente que essa discordância em torno dos impactos da política de 

demarcação de terras indígenas na Amazônia se restringe ao âmbito do discurso e das 

alegações que reforçam os argumentos contrários e a favor dessa política.  

Enquanto um grupo evoca o risco de ameaça à soberania naqueles territórios em razão 

da fragilidade, da permeabilidade e da falta de desenvolvimento suficiente para 

proporcionar um estado de segurança; os indigenistas não percebem esse risco a partir da 

demarcação das TI em si, mas concordam em reconhecer o risco representado pela 

ausência do Estado e pela falta de políticas efetivas que assegurem a ação soberana sobre 

aquela região, afastando os interesses estrangeiros, proporcionando desenvolvimento 

sustentável, paz social e, por consequência, segurança. 

Vale anotar, ainda, que os movimentos indigenistas e as lideranças indígenas ainda 

não possuem força política capaz de converter o discurso em ação, o que leva a uma 

dependência de políticas públicas (PP) efetivas que, além de promover o 

desenvolvimento sustentável e afastar a cobiça estrangeira sobre o rico território 

amazônico, consigam fixar o índio em suas terras demarcadas, a fim de preservar suas 

culturas e tradições e seus modos de vida, sob a proteção não paternalista do Estado, 

mas fruto de um tratamento igualitário e de reconhecimento de seus direitos originários. 
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Finalizando este capítulo merecem ser reproduzidas as palavras do antropólogo, 

professor e ex-Presidente da FUNAI, Mércio P. Gomes: 

 
“Na marcha histórica dos povos indígenas no Brasil, passando pelo 

extermínio, exploração, extrusão, paternalismo e pouco reconhecimento 

político dessas comunidades, a falta de uma política definida para os 

índios do Brasil, quando uns índios já fazem parte de sistemas 

socioeconômicos, como no NE e uns que permanecem à margem da 

expansão econômica brasileira, e que por isso são considerados 

erroneamente “arredios”, os índios brasileiros, ou índios que habitam o 

Brasil, lutam à sua maneira por um lugar na comunidade dos homens, 

sem ter tanta clareza de qual seria este lugar.” (GOMES, 1988, p. 17) 
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CAPÍTULO III 

RORAIMA E A DEMARCAÇÃO DA RESERVA RAPOSA SERRA DO SOL 

 

Este capítulo trata da demarcação de terras indígenas em Roraima, palco do debate e 

do choque de argumentos iniciado nos anos 70 e 80, no período pré-constituinte. Além 

disso, será abordado o caso particular em emblemático da demarcação contínua da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS), naquele estado, buscando, assim, fechar o 

entendimento sobre a controvérsia da questão apresentada. 

 

3.1 A Importância da Faixa de Fronteira Amazônica: O Caso de Roraima. 

Nos últimos anos, o estado de Roraima revelou toda sua fragilidade política e 

socioeconômica ao ter que enfrentar uma grave crise migratória e humanitária provocada 

pela “diáspora venezuelana”.55 

Dos 15.735 km de fronteiras terrestres do Brasil, 1.922 km estão em Roraima (12,2% 

das fronteiras terrestres brasileiras), sendo o estado com a 3ª maior fronteira terrestre do 

País. Aqui é interessante ressaltar que cerca de 50% do território de Roraima se encontra 

na faixa de fronteira, com implicações para o emprego das Forças Armadas, com poder 

de polícia naquela região56, e no cumprimento de sua missão na manutenção da soberania 

e da integridade territorial, além de atividades subsidiárias previstas em lei. 

Desde a sua elevação de território à categoria de estado pela Constituição de 1988, 

Roraima tem se apresentado como um ente federativo fragilizado no aspecto 

socioeconômico (49% do PIB proveniente do serviço público)57 e com poucas 

perspectivas de desenvolvimento. A contração da atividade produtiva, segundo alguns 

especialistas, decorreu (e ainda decorre), em grande parte, do fato de que significativa 

 
55A crise humanitária vivida por Roraima é fruto da entrada de muitos venezuelanos fugidos da grave crise 

política e socioeconômica por que passa a Venezuela desde o início da queda do preço internacional do 

petróleo em 2014, durante o governo de Nicolás Maduro. 

 
56 A Lei Complementar nº 136, em seu Art. 16, estabelece que “Cabe às Forças Armadas (...) também como 

atribuições subsidiárias, preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar, por meio de 

ações preventivas e repressivas, na faixa de fronteira (...). 

 
57 Dados do IBGE de 2016 apontam que a maior parte da economia de Roraima está concentrada em sua 

capital Boa Vista, que há anos é movida pela "economia do contracheque", com 49% do PIB proveniente 

do funcionalismo público. Fonte: https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/12/17/com-menor-pib-do-

pais-roraima-segue-com-alta-concentracao-da-economia-na-capital-aponta-ibge.ghtml. 

https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/12/17/com-menor-pib-do-pais-roraima-segue-com-alta-concentracao-da-economia-na-capital-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2018/12/17/com-menor-pib-do-pais-roraima-segue-com-alta-concentracao-da-economia-na-capital-aponta-ibge.ghtml
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porção de seu território foi demarcada como Terra Indígena (TI) ou área de preservação 

ambiental.  

A par de estar geograficamente localizada em uma sensível faixa de fronteira 

amazônica (Mapa 1), o estado de Roraima apresenta diversas vulnerabilidades, tais como: 

baixo nível de atividade econômica; alto índice de desemprego; alto nível de pobreza; 

problemas de oferta de moradia; condições precárias de atendimento nas áreas de 

assistência social, saúde pública, educação e saneamento básico; e altos índices de 

violência, prostituição, tráfico de drogas e armas, com impactos diretos na missão das 

Forças Armadas desdobradas naquela região58. 

 

Mapa 1 

Fronteiras Internacionais do Estado de Roraima 

 

        Fonte: IBGE. Disponível em: http://www.baixarmapas.com.br/mapa-de-roraima/ 

 

Segundo a FUNAI (2019), existem atualmente 462 terras indígenas regularizadas no 

Brasil e que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em todos os 

biomas, sendo que 54% dessas TI demarcadas se concentram na Amazônia Legal. Neste 

ponto, vale destacar que Roraima, em particular, é o maior estado indígena do Brasil 

 
58Palestra proferida na Escola Superior de Guerra pelo Cmt da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (GenBda 

DUTRA), sediada em Roraima, em 2018. 
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(Mapa 2), com uma extensa área na faixa de fronteira demarcada como TI,59 todas 

dependentes da assistência de órgãos governamentais e de Organizações Não 

Governamentais (ONGs).  

Outro aspecto a ser destacado é a fragilidade geopolítica de Roraima, em razão de 

situar-se em uma região de reclamo fronteiriço entre a Venezuela e a República da 

Guiana, conflito conhecido como “Questão Essequibo”,60 que se arrasta desde 1966 (ano 

do Acordo de Genebra, firmado entre o reino Unido e a Venezuela, pelo qual se 

reconhece a reivindicação venezuelana sobre a “Guiana Essequiba”) e que, desde 1990, 

se encontra sob os cuidados da ONU, tendo sido submetida à Corte Internacional de 

Justiça em 2018, sem previsão de desfecho negociado, o que tem requerido especial 

atenção do Estado brasileiro e de suas Forças Armadas, em particular.  

 

Mapa 2 

Terras Indígenas Demarcadas no Estado de Roraima 

 

          Fonte:_Atlas Digital do Brasil 2016. disponível em: 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/83-2--dos-indigenas-vivem-em-

Roraima--diz-IBGE/17782. 

 
59Segundo dados da FUNAI, no estado de Roraima existem 34 Terras Indígenas, sendo 32 já demarcadas e 

duas ainda em fase de estudos, correspondendo a uma área que representa 2/3 do território do estado de 

Roraima. São elas: Ananás, Anaro, Aningal, Anta, Araçá, Arapuá, Barata, Livramento, Bom Jesus, 

Boqueirão, Cajueiro, Canauanim, Jabuti, Jacamim, Malacacheta, Mangueira, Manoa/Pium, Moskow, 

Muriru, Ouro, Pium, Ponta da Serra, Raimundão, Raposa Serra do Sol, Santa Inez, São Marcos, Serra da 

Moça, Sucuba, Tabalascada, Trombetas/Mapuera, Truaru, Waimiri-Atroari, Wai-wai e Yanomami. Em: 

http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas.  

 
60 Sobre a “Questão Essequibo” ver Desiderá Neto, 2012.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guaiana_Essequiba
http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/terras-indigenas
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Roraima é, também, sede do emblemático caso da demarcação da Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol (TIRSS), que merece destaque especial, uma vez que foi alvo de 

polêmico julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde se confrontaram argumentos 

contrários e favoráveis à demarcação contínua da nova TI, oportunidade em que se 

estabeleceu importante precedente, resultado da interpretação inovadora da corte 

constitucional, repercutindo diretamente no conflito de interesses entre a esfera federal e 

estadual.  

Ademais de a TIRSS estar localizada em uma delicada região de tensão fronteiriça, a 

já mencionada “Questão de Essequibo”, aquela região já foi palco, em passado recente, 

de um curioso incidente diplomático-militar entre Brasil, Venezuela e a República da 

Guiana, conhecido como Operação Rapununi61, de pouca repercussão na historiografia 

militar e política nacional. 

Além disso, segundo Waisberg (2018), “a situação das terras indígenas fronteiriças 

interpretadas à luz das declarações62 e resoluções internacionais, sobretudo no que se 

refere ao alcance jurídico do direito à autodeterminação dos povos indígenas, suscita 

questões controvertidas com possíveis implicações para a delimitação da soberania 

nacional no plano interno e externo”. 

Por tudo isso, Roraima se apresenta como espaço geográfico bastante representativo 

da aparente contradição entre demarcação de Terras Indígenas na Amazônia e 

manutenção da soberania nacional, uma vez que reúne em seu território os polêmicos 

impactos da mencionada confrontação de interesses, refletida no controle e no uso 

soberano do território e de seus recursos.   

 

3.2 A Demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

A demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Mapa 3), embora seja um fato 

ocorrido já na década de 90, serviu de arena para os mais acalorados debates, 

ressuscitando todos os argumentos sobejamente debatidos durante a constituinte de 1988 

e mesmo ao longo de toda a história da questão indígena no Brasil, culminando com a 

 
61A pouco conhecida Operação Rapununi ocorreu em 1969, quando da sublevação de grupos indígenas 

guianenses obtiveram apoio velado do governo venezuelano, utilizando para tal, a passagem indevida pelo 

território brasileiro, exatamente onde hoje se encontra a TIRSS. Ver JUNIOR, 2010. 

 
62 Aqui, Waisberg faz referência à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 

2007, já abordada no Capítulo 2 deste trabalho. 
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decisão histórica do Superior Tribunal Federal, em favor da Demarcação contínua 

daquele território, que permanece sendo discutida até os dias atuais, o que demonstra a 

relevância e a atualidade da abordagem desse tema específico.  

 

3.2.1 A Polêmica em Torno da Demarcação da TIRSS 

A Constituição de 1988, em cumprimento aos seus objetivos fundamentais, prescreve 

a aceleração do processo de demarcação de terras indígenas no Brasil, conforme o 

previsto no Art. 67: “A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 

cinco anos a partir da promulgação da Constituição”. Ainda, a Carta Magna estabelece, 

em seu Art. 231, que “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

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

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” 

(BRASIL, 1988) 

 

Mapa 3 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol – TIRSS 

 

 

     Fonte: Instituto \Socio Ambirntal (ISA). Disponível em:  

https://acervo.socioambiental.org/acervo/mapas-e-cartas-topograficas/bacia-do-rio-

negro/mapa-da-terra-indigena-raposa-serra-do-sol. 

https://acervo.socioambiental.org/acervo/mapas-e-cartas-topograficas/bacia-do-rio-negro/mapa-da-terra-indigena-raposa-serra-do-sol
https://acervo.socioambiental.org/acervo/mapas-e-cartas-topograficas/bacia-do-rio-negro/mapa-da-terra-indigena-raposa-serra-do-sol
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 Dessa forma, considerando a já mencionada fragilidade social, política e econômica de 

Roraima e o impacto dessa fragilidade sobre a missão da defesa naquela faixa de 

fronteira, a demarcação em área contínua da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

(TIRSS), se revelou uma das decisões de políticas públicas federais mais polêmicas das 

últimas décadas, relacionadas à faixa de fronteira Norte.  

A TIRSS foi identificada em 1993 pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), 

demarcada no governo Fernando Henrique Cardoso e homologada em 2005 por Luís 

Inácio Lula da Silva, por meio da Portaria nº 534, de 13 de abril de 2005 e, 

posteriormente, homologada pelo Decreto de 15 de abril de 2005. São termos da Portaria: 

 

“(...) Art. 1º Ratificar, com as ressalvas contidas nesta Portaria, a 

declaração de posse permanente dos grupos indígenas Ingarikó, 

Makuxi, Taurepang e Wapixana sobre a Terra Indígena denominada 

Raposa Serra do Sol. Art. 2º A Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 

com superfície de um milhão, setecentos e quarenta e três mil, oitenta e 

nove hectares, vinte e oito ares e cinco centiares e perímetro de 

novecentos e cinqüenta e sete mil, trezentos e noventa e nove metros e 

treze centímetros, situada nos Municípios de Normandia, Pacaraima e 

Uiramutã, Estado de Roraima. (...) Art. 4º Ficam excluídos da área da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol: I - a área do 6º Pelotão Especial de 

Fronteira (6º PEF), no Município de Uiramutã, Estado de Roraima; II - 

os equipamentos e instalações públicos federais e estaduais atualmente 

existentes; III - o núcleo urbano atualmente existente da sede do 

Município de Uiramutã, no Estado de Roraima; IV - as linhas de 

transmissão de energia elétrica; e V - os leitos das rodovias públicas 

federais e estaduais atualmente existentes. Art. 5º É proibido o ingresso, 

o trânsito e a permanência de pessoas ou grupos de não-índios dentro do 

perímetro ora especificado, ressalvadas a presença e a ação de 

autoridades federais, bem como a de particulares especialmente 

autorizados, desde que sua atividade não seja nociva, inconveniente ou 

danosa à vida, aos bens e ao processo de assistência aos índios. 

Parágrafo único. A extrusão dos ocupantes não índios presentes na área 

da Terra Indígena Raposa Serra do Sol será realizada em prazo 

razoável, não superior a um ano, a partir da data de homologação da 

demarcação administrativa por decreto presidencial. (...)” (BRASIL, 

2005) 

 

 

O processo de demarcação foi um dos mais longos e conturbados da história do Brasil. 

O conflito girava em torno da demarcação contínua e da necessidade de extrusão dos 

ocupantes não indígenas da Terra Indígena Raposa/ Serra do Sol (TIRSS). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Nacional_do_%C3%8Dndio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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Após a homologação pela Presidência da República em 2005, interesses diversos e 

opostos à demarcação foram reunidos na Petição PET no 3.388 RR63 dirigida ao Supremo 

Tribunal Federal, a fim de anular a homologação, o que culminou, após intenso embate 

judicial entre produtores locais e ONGs de defesa dos direitos indígenas, com a sentença 

do Superior Tribunal federal (STF), em 2009, determinando a retirada dos fazendeiros 

para que os grupos indígenas ocupassem a terra demarcada e estabelecendo os termos 

para a aplicação da demarcação da TIRSS.  

O desgastante processo de julgamento e a extensão da área demarcada em favor dos 

índios levantaram questões importantes a serem consideradas para o desenvolvimento e 

para as ações de defesa no estado de Roraima. 

A título de ilustração, vale destacar as palavras do jurista Ives Gandra Martins: 

 

“Um território correspondente a 11 cidades de São Paulo (que tem 

quase 11 milhões de habitantes) – o que valeria dizer, se habitado nos 

moldes dessa metrópole, a mais de 110 milhões de brasileiros – foi 

praticamente assegurado pelo Supremo Tribunal Federal para apenas 18 

mil índios”. (MARTINS, 1998) 

 

 

3.2.2 O Voto-Vista no 1063, do então Ministro Carlos Ayres Britto, do STF 

O principal documento e que serviu de base para a decisão do STF sobre a demarcação 

da TIRSS foi o Voto-Vista n. 1063, do então Ministro Carlos Ayres Britto, do STF, 

proferido em 19 de março de 200964. Esse documento reúne diversos argumentos 

contrários à demarcação contínua dessa TI, com base em seus impactos negativos sobre a 

soberania e a defesa nacionais e revela a continuidade da polêmica em torno dessa 

demarcação desde a sua decretação em 2005.  

Não obstante o resultado final do acórdão ter sido pela confirmação da 

constitucionalidade da demarcação continua da TIRSS, ao longo do seu voto, o Ministro 

recorre a diversos argumentos que respaldam a percepção de ameaça gerada pela 

 
63 Ação Popular promovida pelos senadores Augusto Affonso Botelho Neto (PT-RR) e Francisco 

Mozarildo de Melo Cavalcanti (PTB-RR) com o objetivo de impugnar a demarcação administrativa da 

TIRSS, determinada pela portaria no 534/2005.  

 
64 Voto-vista proferido em razão de ação popular ajuizada pelo Senador Augusto Affonso Botelho Neto em 

face da União, pleiteando a declaração de nulidade da Portaria nº 534/2005 do Ministério da Justiça, 

homologada pelo Presidente da República em 15 de abril de 2005, em que foram definidos os limites da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Sustenta, em síntese, que o ato derivou de procedimento de 

demarcação viciado e ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, 

legalidade e devido processo legal. 
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demarcação daquela Reserva em área continua e que bem ilustra a controvérsia que 

permeia todo este trabalho. 

O Ministro cita, por exemplo, o professor, Paulo Bonavides, em sua obra Teoria do 

Estado, ao falar sobre a “mexicanização65 da Amazônia e o assalto à soberania”, compara 

a situação atual do Brasil com o México do século XIX, quando os mexicanos perderam 

grande parte do original território para os Estados Unidos. Assim afirma o professor 

Bonavides sobre a “ocupação dissimulada da Amazônia acobertada pela proteção das 

reservas Indígenas”: 

 

“(...) Hoje nos países em desenvolvimento desconfia-se de que 

camufladamente grande parte daquelas sociedades não governamentais 

e missões religiosas desempenham a mesma função do vilipêndio; na 

rota da ocupação fingem-se de zelo sacerdotal pela causa indígena ou se 

credenciam como cientistas do solo, da fauna e da flora. São a ponta de 

lança da invasão futura. Buscam desse modo conhecer melhor nossas 

riquezas com o propósito de arrebatá-las depois, consoante já o fizeram 

nos casos do México e da Colômbia (...)”. (BONAVIDES, 2012) 

 

 

O professor Bonavides aponta, ainda, outro argumento, relacionado ao que entende 

como grave ameaça à integridade social: 

 
 “Não é sem razão que a demarcação das reservas indígenas, ocorrendo 

mediante sub-reptícia pressão internacional, em verdade não 

correspondente aos interesses do nosso índio, mas aos desígnios 

predatórios da cobiça imperialista, empenhada já na ocupação 

dissimulada do espaço amazônico e na preparação e proclamação da 

independência das tribos indígenas como nações encravadas em nosso 

próprio território, do qual se desmembrariam (...) o mais alarmante vem 

dos Estados Unidos onde com efeito, em 22 de março de 1991, o 

deputado Benjamin A. Gilman, de Nova York, apresentou àquela Casa 

um projeto legislativo que oficialmente se intitula “lei para proteger os 

povos indígenas do mundo inteiro.” (BONAVIDES, 2012) 

 

 

Outro possível impacto sobre a soberania nacional, causado pela demarcação de TI na 

Amazônia é dado pelo jurista Ives Gandra Martins, que assim se manifesta:  

 

 
65 Neste caso, a mexicanização ou balcanização são termos usados para designara confusão 

de nacionalidades ou etnias, culturas e religiões, consubstanciada na ocorrência frequente 

de litígios fronteiriços.  
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“(...) as organizações internacionais – e a matéria já tem sido 

denunciada – procuram tratar o território como indígena, mais do que 

brasileiro, razão pela qual, em eventual internacionalização da 

Amazônia para imposição da política externa, os verdadeiros titulares 

da terra seriam os indígenas e não os brasileiros. Dissociando os 

indígenas do povo brasileiro e suas terras do Estado brasileiro, tais 

organizações pretendem tornar o problema indígena do Brasil um 

problema de preservação dos costumes primitivos, que é dever da 

humanidade, tornando mais fácil, à evidência, a exploração de dez por 

cento do território nacional, reservado aos duzentos e cinqüenta mil 

remanescentes da população indígena – propugnando por acordos 

convenientes a tais grupos mais do que a interesses do País”. 

(MARTINS, 1998) 

 

 

Outra autoridade que levantou argumentos que devem ser considerados foi o Deputado 

Aldo Rebelo, do PC do B, que foi Presidente da Comissão de Relações Exteriores e 

Segurança Nacional da Câmara dos Deputados. Ao ser instado, pelo jornal O Estado de S. 

Paulo, sobre a postura alarmista de se falar da cobiça internacional sobre a Amazônia e 

sobre a questão indígena, afirmou:   

 
“As manifestações em favor da submissão da Amazônia a uma espécie 

de tutela internacional só podem causar repulsa aos brasileiros com o 

mínimo de dignidade. As declarações e os estudos cobiçando a 

Amazônia são reais (...) Fui a uma reserva ianomâmi, perto de um 

pelotão de fronteira do exército, e visitei uma maloca. Deparei-me com 

umas cinquenta famílias convivendo dentro de um ambiente fechado, de 

penúria. (...) Perguntei por que não se puxava do pelotão água e luz para 

dentro da comunidade indígena, o que daria mais conforto à população. 

A moça da ONG disse que não, que isso ia deformar o modo de vida 

dos índios. (...) Comentei com a moça da ONG: Pelo menos o futebol é 

um fator de integração, pois todos torcemos pela mesma seleção. A 

moça me respondeu: Não. O senhor torce pela seleção brasileira e os 

índios torcem pela seleção deles. Nada mais falei e nada mais 

perguntei.” (REBELLO, 2007) 

 

 

Importante, também, foi o trabalho desenvolvido por Evaristo Eduardo de Miranda, 

doutor em ecologia e Chefe-Geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, quanto à 

disponibilidade de terras para ampliação da produção de alimentos e de energia, para a 

reforma agrária, para o crescimento das cidades e para a instalação de obras de 

infraestrutura no Brasil. Assim se manifesta:  

 
“Segundo pesquisa realizada pela Embrapa Monitoramento por Satélite, 

em termos legais, apenas 29% do País seria passível de ocupação 
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agrícola. Cerca de 71% do território está legalmente destinado a 

minorias e a proteção e preservação ambiental. Como na realidade mais 

de 50% do território já está ocupado, configura-se um enorme divórcio 

entre a legitimidade e a legalidade do uso das terras (…)” (BRASIL, 

2009, p. 44) 

 

 

Outro importante argumento foi levantado pelo então Comandante Militar da 

Amazônia, General Augusto Heleno, quando indagado sobre a cobiça internacional, em 

entrevista ao Estado de São Paulo em 25 de novembro de 2007, afirmou: 

 
“Essa é uma questão que extrapola o componente militar. A cobiça 

internacional não se manifesta por ações explícitas de força. Ela age de 

forma sub-reptícia, pouco transparente e dissimulada. Fica difícil 

entender por que pouquíssimas ONGs dedicam-se a socorrer a 

população nordestina enquanto centenas delas trabalham junto às 

populações indígenas. Algumas, ao que parece, investem milhões de 

dólares na região. Não se trata de uma questão de governo, mas uma 

questão de estado, uma questão de soberania”. (BRASIL. 2009, p. 48) 

 

 

O voto do Ministro Ayres Brito também destaca, na mesma publicação do jornal “O 

Estado de São Paulo”, a preocupação existente com as atividades de ONGs e de 

missionários junto às terras indígenas e a intenção do governo em publicar um decreto 

restringindo entrada dessas entidades nas TI, com o seguinte teor: 

 
“As iniciativas do Governo Federal para ter maior controle sobre as 

organizações não-governamentais que atuam na Amazônia são uma 

espécie de resposta às críticas dos meios militares. Elas começaram a 

ser anunciadas em abril, logo após o comandante militar da Amazônia, 

general Augusto Heleno Ribeiro Pena, ter dito durante uma palestra que 

a política indigenista praticada no País é “lamentável, para não dizer 

caótica”. Segundo o general, que é contrário à demarcação da terra 

indígena Raposa Serra do Sol em área contínua, como determinou o 

presidente da República, existem ONGs internacionais que estimulam 

os índios a lutar pela divisão do território nacional. Dias depois, o 

ministro da Justiça, Tarso Genro, admitiu a existência de ONGs que 

“escondem interesses relacionados à biopirataria e à tentativa de 

influência na cultura indígena, para apropriação velada de determinadas 

regiões.” (BRASIL, 2009, p. 49) 

 

Por fim, o Ministro Ayres Brito revelou em seu voto que não há incompatibilidade 

entre o artigo 231 da CF/1988 e o corpo da constituição, no caso da demarcação da 

TIRSS ou de qualquer TI em território Nacional. Nesse sentido, o Ministro afirma que:  
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“O conteúdo do art. 231 deve ser compatibilizado com outros 

dispositivos constitucionais (e.g. soberania, art. 1; segurança nacional, 

art. 91, § 1º; autonomia federativa, art. 18; devido processo legal, art. 5º, 

LIV; garantia da propriedade, art. 5º, XXII) e princípios gerais da 

ordem jurídica (e.g. proteção da boa fé dos atos jurídicos), de forma a 

que se atinja um equilíbrio entre os direitos das partes envolvidas. (…) 

A situação da área Raposa/Serra do Sol em faixa de fronteira 

recomenda a oitiva do Conselho de Defesa Nacional, nos termos do art. 

91, §1º, III, da Constituição Federal. 

É certo que o interesse de proteção das comunidades indígenas há de ser 

respeitado, nos moldes do art. 231 da Constituição Federal. Cumpre, 

entretanto, lembrar que a Constituição é patrimônio de todos os 

brasileiros. A proteção que ela oferece vai muito além do citado artigo e 

suas disposições alcançam cada grupo, cada etnia e cada cidadão, para 

que na proteção de cada um de nós o bem coletivo se realize. Sendo a 

Carta Magna uma unidade normativa cabe interpretar a proteção ao 

interesse das comunidades indígenas de forma a não prejudicar – no 

caso gravemente – interesses legítimos e igualmente tutelados pelo 

texto constitucional. Caberá ao Poder Executivo da União, ente 

competente para a solução da controvérsia aqui exposta, ter sabedoria 

para concretizar esse objetivo.” 

 

 

 

 

3.3 O Acórdão do STF sobre a Demarcação da TIRSS em Área Contínua 

Não obstante os argumentos levantados em contra a demarcação continua da TIRSS, o 

Acórdão decidiu pela demarcação continua, prevalecendo, assim, os argumentos e os 

interesses indígenas, defendidos pelos movimentos indigenistas e outros organismos não 

governamentais. No entanto, o documento do STF considerou alguns fundamentos e 

estabeleceu uma série de salvaguardas na tentativa de pacificar a polêmica e torno da 

demarcação, como será descrito a seguir. 

 

3.3.1 Argumentos Considerados a Favor da Demarcação  

No acórdão em tela, a decisão favorável à demarcação da TIRSS em área contínua 

levou em conta uma série de argumentos jurídicos66 que iam ao encontro dos argumentos 

indigenistas e os principais desses argumentos que serão apresentados na sequência. 

 Um dos argumentos levantados foi o falso antagonismo entre a questão indígena e 

o desenvolvimento. O argumento indigenista não exclui o desenvolvimento quando esse 

é sustentável e tem a participação ativa e autônoma dos índios na definição das atividades 

econômicas que serão desenvolvidas em suas terras para seu sustento. 

 
66Para conhecer todos os argumentos, ver PET no3.388 RR, fls. 232-240) 
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Nessa linha, o Acórdão assinala que: “Ao Poder Público de todas as dimensões 

federativas o que incumbe não é subestimar, e muito menos hostilizar comunidades 

indígenas brasileiras, mas tirar proveito delas para diversificar o potencial econômico-

cultural dos seus territórios (dos entes federativos). O desenvolvimento que se fizer sem 

ou contra os índios, ali onde eles se encontrarem instalados por modo tradicional, à data 

da Constituição de 1988, desrespeita o objetivo fundamental do inciso II do art. 3º da 

Constituição Federal, assecuratório de um tipo de "desenvolvimento nacional" tão 

ecologicamente equilibrado quanto humanizado e culturalmente diversificado, de modo a 

incorporar a realidade indígena.” (BRASIL, 2009, p. 235) 

Outro argumento apresentado no acórdão e que encontra respaldo no Novo 

Constitucionalismo Americano, já tratado, é o do Constitucionalismo Fraternal. 

Segundo esse argumento, assim se expressou o STF no acórdão: 

 

 
“Os arts. 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade 

nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional 

que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a 

igualdade civil-moral de minorias, tendo em vista o proto-valor da 

integração comunitária. (...) Era constitucional compensatória de 

desvantagens historicamente acumuladas, a se viabilizar por 

mecanismos oficiais de ações afirmativas. No caso, os índios a desfrutar 

de um espaço fundiário que lhes assegure meios dignos de subsistência 

econômica para mais eficazmente poderem preservar sua identidade 

somática, linguística e cultural. Processo de uma aculturação que não se 

dilui no convívio com os não-índios, pois a aculturação de que trata a 

Constituição não é perda de identidade étnica, mas somatório de 

mundividências. Uma soma, e não uma subtração. (...) Concretização 

constitucional do valor da inclusão comunitária pela via da identidade 

étnica.” (BRASIL, 2009, p. 285) 

 

O argumento dos “direitos originários” foi evocado no acórdão, uma vez que tal 

direito dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam já haviam sido 

reconhecidos e positivados na Constituição de 1988, restando apenas a demarcação como 

ato definitivo e declaratório do mandamento constitucional. Sobre isso, assim está 

expresso no acórdão: 

 

“(...) É a razão de a Carta Magna havê-los chamado de "originários", a 

traduzir um direito mais antigo do que qualquer outro, de maneira a 

preponderar sobre pretensos direitos adquiridos, mesmo os 

materializados em escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse 
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em favor de não-índios. Atos, estes, que a própria Constituição declarou 

como "nulos e extintos" (§6º do art. 231 da CF).(BRASIL, 2009, p. 298) 

 

 Outro argumento importante e um dos mais contestados foi o próprio modelo 

contínuo de demarcação das terras indígenas.  O acórdão explica que tal modelo de 

demarcação “é orientado pela ideia de continuidade. Demarcação por fronteiras vivas ou 

abertas em seu interior, para que se forme um perfil coletivo e se afirme a auto-

suficiência econômica de toda uma comunidade usufrutuária. Modelo bem mais serviente 

da ideia cultural e econômica de abertura de horizontes do que de fechamento em 

‘bolsões’, ‘ilhas’, ‘blocos’ ou ‘clusters’, a evitar que se dizime o espírito pela eliminação 

progressiva dos elementos de uma dada cultura (etnocídio)”. (BRASIL, 2009, p. 237). 

A compatibilidade entre faixa de fronteira e terras indígenas é um dos argumentos 

mais importantes apresentados no acórdão, na medida em que refuta a preocupação de 

grupos ligados à comunidade de defesa para abrir caminho ao voto favorável à 

homologação da demarcação continua da TIRSS. Assim ficou registrado esse argumento 

no acórdão: 

 

 “(...) longe de se pôr como um ponto de fragilidade estrutural das 

nossas faixas de fronteiras, a permanente alocação indígena nesses 

estratégicos espaços em muito facilita e até obriga que as duas citadas 

instituições de Estado (Forças Armadas e Polícia Federal) se façam 

também  permanentemente presentes com seus postos de vigilância, 

equipamentos, batalhões, companhias, agentes e tudo o mais que possa 

viabilizar a mais otimizada parceria entre o Estado e as nossas 

populações nativas.” (BRASIL, 2009, p. 326) 

 

 

 

3.3.2 Argumentos Utilizados como Salvaguarda do Estado Nacional  

Neste ponto, é importante voltar ao tema da aprovação, pela ONU, da Declaração das 

Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 2007, já abordado no segundo 

capítulo deste trabalho, portanto apenas dois anos antes do julgamento do STF, que 

estabelece o direito de autogoverno aos povos indígenas, direito este que levanta o temor 

de que venham a ocorrer ingerências ou intervenções externas, sob o pretexto da 

autodeterminação dos povos, o que foi, sem dúvida, um ponto importante nessa 

controvérsia e que, certamente, exacerbou o conflito de interesses em torno da 

demarcação da TIRSS.  
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Para ilustrar essa preocupação naquele momento e, por que não dizer, presente ainda 

em nossos dias, cabe aqui salientar alguns pontos da mencionada declaração, tais como o 

Artigo 9°, que afirma que “Os povos e as pessoas indígenas têm direito em pertencer a 

uma comunidade ou nação indígenas, em conformidade com as tradições e costumes da 

comunidade, ou nação de que se trate. Não pode resultar nenhuma discriminação de 

nenhum tipo do exercício desse direito”. (ONU, 2007).  

Estabelece a declaração, ainda, em seu artigo 23, que: 

 

“Os povos indígenas têm direitos a determinar e a elaborar prioridades e 

estratégias para o exercício de seu desenvolvimento. Em particular, os 

povos indígenas têm direitos a participar ativamente na elaboração e 

determinação dos programas de saúde, moradia e demais programas 

econômicos e sociais, que os sirvam e, que os possibilitem, a 

administrar seus programas mediante suas próprias instituições.” (ONU, 

2007). 

 

 

Voltando ao acórdão do STF, a fim de aplacar a contrariedade e a pressão levada a 

efeito pelos grupos contrários à demarcação contínua da TIRSS e permitir a formulação 

uma decisão equilibrada e que compensasse o voto favorável aos defensores dos direitos 

dos índios em Roraima, os ministros do STF concordaram em elencar 19 salvaguardas 

para que a homologação da demarcação da TIRSS fosse considerada constitucional e 

permitisse as ações decorrentes, inclusive a extrusão de fazendeiros. 

 Como pressupostos levantados, pode-se citar que “(...) As terras indígenas versadas 

pela Constituição Federal de 1988 fazem parte de um território estatal-brasileiro sobre o 

qual incide, com exclusividade, o Direito nacional. E como tudo o mais que faz parte do 

domínio de qualquer das pessoas federadas brasileiras, são terras que se submetem 

unicamente ao primeiro dos princípios regentes das relações internacionais da República 

Federativa do Brasil: a soberania ou independência nacional (inciso I do art. 1° da CF) 

(...) Nenhuma terra indígena se eleva ao patamar de território político, assim como 

nenhuma etnia ou comunidade indígena se constitui em unidade federada.” (BRASIL, 

2009, p. 232).  

Outro pressuposto importante constante do Acórdão do STF é o de que: 

 

 “Somente o ‘território’ enquanto categoria jurídico-política é que se 

põe como o preciso âmbito espacial de incidência de uma dada Ordem 
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Jurídica soberana, ou autônoma. O substantivo ‘terras’ é termo que 

assume compostura nitidamente sócio-cultural, e não política. A 

Constituição teve o cuidado de não falar em territórios indígenas, mas, 

tão-só, em ‘terras indígenas’. A traduzir que os grupos, organizações, 

populações ou comunidades indígenas não constituem pessoa federada. 

Não formam circunscrição ou instância espacial que se orne de 

dimensão política. Daí não se reconhecer a qualquer das organizações 

sociais indígenas, ao conjunto delas (…) ou sua base peculiarmente 

antropológica a dimensão de instância transnacional. Pelo que nenhuma 

das comunidades indígenas brasileiras detém estatura normativa para 

comparecer perante a Ordem Jurídica Internacional como ‘Nação’, 

‘País’, ‘Pátria’, ‘território nacional’ ou ‘povo independente’. Sendo de 

fácil percepção que todas as vezes em que a Constituição de 1988 tratou 

de ‘nacionalidade’ e dos demais vocábulos aspeados (País, Pátria, 

território nacional e povo) foi para se referir ao Brasil por inteiro.” 

(BRASIL, 2009, p. 233 e 234) 

 

 

 Quanto às salvaguardas frente aos consistentes argumentos levantados em relação à 

ameaça à soberania nacional e ao desenvolvimento nacional, ambos com reflexos diretos 

para a defesa, o Acórdão assim estabeleceu:  

 

“Declarada, então, a constitucionalidade da demarcação contínua da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol e afirmada a constitucionalidade do 

procedimento administrativo-demarcatório, sob as seguintes 

salvaguardas institucionais majoritariamente aprovadas: a) o usufruto 

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas 

(§ 2a do art. 231 da Constituição Federal) não se sobrepõe ao relevante 

interesse público da União, tal como ressaído da Constituição e na 

forma de lei complementar (§ 6 a do art. 231 da CF); b) o usufruto dos 

índios não abrange a exploração mercantil dos recursos hídricos e dos 

potenciais energéticos, que sempre dependerá (tal exploração) de 

autorização do Congresso Nacional; c) o usufruto dos índios não 

alcança a pesquisa e a lavra das riquezas minerais, que sempre 

dependerão de autorização do Congresso Nacional, assegurando-se-lhes 

a participação nos resultados da lavra, tudo de acordo com a 

Constituição e a lei; d) o usufruto dos índios não compreende a 

garimpagem nem a faiscação, devendo-se obter, se for o caso, a 

permissão de lavra garimpeira; e) o usufruto dos índios não se sobrepõe 

aos interesses da política de defesa nacional ; a instalação de bases, 

unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão 

estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de 

cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho igualmente  

estratégico, a critério dos órgãos competentes (Ministério da Defesa, 

ouvido o Conselho de Defesa Nacional), serão implementados 

independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas, 

assim como à Fundação Nacional do índio (FUNAI) ; f) a atuação das 

Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito das 

respectivas atribuições, fica assegurada e se dará independentemente de 

consulta às respectivas comunidades indígenas, ou à FUNAI; g) o 
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usufruto dos índios não impede a instalação, pela União Federal, de 

equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de 

transporte, além das construções necessárias à prestação de serviços 

públicos pela União, especialmente os de saúde e educação; h) o 

usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica 

sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, respeitada a legislação ambiental; i) o Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela 

administração da área da unidade de conservação também afetada pela 

terra indígena, com a participação das comunidades aborígines, que 

deverão ser ouvidas, levando-se em conta os usos, tradições e costumes 

deles, indígenas, que poderão contar com a consultoria da FUNAI, 

observada a legislação ambiental; j) o trânsito de visitantes e 

pesquisadores não-índios é de ser admitido na área afetada à unidade de 

conservação, nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade; 1) admitem-se o ingresso, o 

trânsito e a permanência de não-índios em terras indígenas não 

ecologicamente afetadas, observados, porém, as condições estabelecidas 

pela FUNAI e os fundamentos desta decisão; m) o ingresso, o trânsito e 

a permanência de não-índios, respeitado o disposto na letra 1, não 

podem ser objeto de cobrança de nenhuma tarifa ou quantia de qualquer 

natureza por parte das comunidades indígenas; n) a cobrança de 

qualquer tarifa ou quantia também não é exigível pela utilização das 

estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão de energia ou 

outros equipamentos e instalações 

públicas, ainda que não expressamente excluídos da homologação; o) as 

terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer 

ato ou negócio jurídico que atente contra o pleno exercício do usufruto e 

da posse direta por comunidade indígena ou pelos índios (art. 231, § 2a, 

Constituição Federal, c/c art. 18, caput. Lei nº 6.001/1973); p) é vedada, 

nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha às etnias nativas a 

prática de caça, pesca ou coleta Pet 3.388 / RR de frutos, assim como de 

atividade agropecuária ou extrativista (art. 231, § 2 , Constituição 

Federal, c/c art. 18, § 1º, Lei nº 6.001/1973); q) as terras sob ocupação e 

posse das comunidades indígenas, o usufruto exclusivo das riquezas 

naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o 

disposto nos arts. 49, XVI, e 231, § 3º, da CR/88, bem como a renda 

indígena (art. 43 da Lei nº 6.001/1973), gozam de imunidade tributária, 

não cabendo a cobrança de quaisquer impostos, taxas ou contribuições 

sobre uns ou outros; r) é vedada a ampliação da terra indígena já 

demarcada; s) os direitos dos índios sobre as suas terras são 

imprescritíveis, reputando-se todas elas como inalienáveis e 

indisponíveis (art. 231, § 4º, CR/88); t) é assegurada a participação dos 

entes federados no procedimento administrativo de demarcação das 

terras indígenas, situadas em seus territórios, observada a fase em que 

se encontrar o procedimento.” (BRASIL. 2009, p. 241 a 243) 

 

 A elaboração dessas 19 salvaguardas no acórdão que garante a demarcação contínua 

da TIRSS foi considerada por alguns indigenistas como um artifício jurídico simbólico, 
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utilizado para desconstruir as terras indígenas como direitos originários dos povos 

indígenas, Silva (2018) assim expressa essa percepção: 

 

“(...) faz-se necessário analisar as condicionantes do STF para a 

homologação da TIRSS, buscando reconhecer ali, ‘no texto aplicado 

pelos agentes do Estado’, os aspectos semânticos que asseguram a 

constitucionalidade da homologação (primeiro vínculo), ao mesmo 

tempo que desconstroem pragmaticamente sua efetividade para com-

patibilizá-la com os interesses das partes contrárias (segundo vínculo). 

Ou seja, a eficácia das condicionantes somente pode ser aferida pela 

predominância em termos pragmáticos do segundo vínculo em 

detrimento do primeiro (...)”. (SILVA, 2018, p. 06) 

 

 

     3.4 A Continuidade dos Debates em torno da Demarcação de TI na Amazônia e a 

Ameaça à Soberania Nacional. 

     Em que pesem a decisão do STF pela constitucionalidade da emblemática demarcação 

da TIRSS e mesmo considerando as salvaguardas apresentadas por ocasião da elaboração 

do Acórdão que deu fim à demanda jurídica em 2009, a polêmica em torno do impacto de 

demarcações de terras indígenas na Amazônia continuaram a pontilhar as instâncias 

político-governamentais. 

 A desconfiança da atuação de movimentos indígenas aliados a ONGs e outros 

movimentos sociais no Brasil permanece viva em razão da forma de atuação e da 

influência de tais movimentos na formulação de políticas públicas para a Amazônia. Vale 

mencionar o jornalista Lorenzo Carrasco, ao abordar, em sua obra, a questão da 

“etnopolítica” e a formação de um parlamento indígena. Assim se expressa o autor: 

 

 

“Com o seu incontestável triunfo na demarcação das terras indígenas, o 

lobby indigenista no Brasil se dispõe a dar um passo mais ousado: a 

criação de um ‘Parlamento Indígena’, no contexto da elaboração de uma 

‘etnopolítica’. (...) Em novembro de 2004, realizou-se o II Fórum 

Permanente dos Povos Indígenas da Amazônia Brasileira - Autonomia e 

Gestão Territorial. A intenção da promotora do evento, a Coordenação 

das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), foi dar 

prioridade à definição do "Projeto Etnopolítico" do movimento 

indigenista amazônico, enfocando a questão da autonomia e da 

administração territorial das etnias da região. (...) Os indígenas devem 

também organizar-se para exigir a criação, no país, do Parlamento 

Indígena Nacional. Ao final do encontro, o Fórum, criado no ano 

passado para servir de espaço político para o movimento indígena 

amazônico, deve selar um 'Pacto de luta' com aliados estratégicos, como 
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o Movimento Negro, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), o Conselho Nacional de Seringueiros (CNS) e o Grupo de 

Trabalho Amazônico (GTA), para que a execução do projeto 

etnopolítico seja viável” (CARRASCO, 2013, p. 181-182) 

 

 

Essas alianças e intenções explícitas de autonomia e da administração territorial, 

acabam por aumentar a percepção de ameaça sobre as demarcações, bem como as 

divergências e os conflitos em torno do tema. 

Além dessa percepção, existe, ainda, as evidências de atuação de interesses 

geopolíticos estrangeiros que atuam por meio de movimentos ambientalistas e 

indigenistas ao longo de décadas, seja patrocinando organizações não governamentais 

nacionais e internacionais, seja ingerindo diretamente nos assuntos amazônicos.  

Em outra obra organizada por Lorenzo Carrasco, denominada Máfia Verde, 

pesquisadores da revista Executive Intelligence Review (EIR) denunciam de forma 

pormenorizada uma verdadeira trama visando o controle de recursos estratégicos da 

região, mascarada pelos discursos ambientalistas e de proteção dos povos indígenas. Em 

uma passagem do livro, pode-se ver o seguinte exemplo: 

 

 

“(...) o interesse na região Norte da América do Sul para os estrategistas 

da geopolítica britânica e seus sócios holandeses e franceses é secular. 

O objetivo de dominar o que denominavam “Ilha da Guiana” – a região 

delimitada pelos rios Orenoco, Cassiquiare, Negro e Amazonas foi 

parcialmente atingido com o estabelecimento das respectivas colônias 

nas Guianas. O território da Ilha da Guiana abrange 1,7 milhão de 

quilômetros quadrados e cinco países – Venezuela, Guiana (ex-Guiana 

Inglesa), Suriname (ES-Guiana Holandesa, Guiana Francesa, Brasil 

(Amapá, Roraima e parte do Amazonas) e possuindo aproximadamente 

cinco milhões de habitantes. O atual estado de Roraima situa-se no 

centro desta "ilha" e a área da reserva indígena Raposa Serra do Sol, 

localizada na tríplice e crítica fronteira Brasil-Guiana-Venezuela, 

adquire uma importância estratégica singular. (CARRASCO, 2001, p. 

195) 

 

 

Durante as audiência ocorridas na Comissão de relações Exteriores e Defesa Nacional 

do Senado Federal (CRE)67, realizadas em junho de 2012, sob o tema “Extensão de terras 

 
67 Jornal do Senado, disponível em:<https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/defesa-

nacional/forcas-armadas-submarino-nuclear-satelite-comunicacao-cacas/extensao-de-terras-indigenas-

preocupa-militares.aspx>. Acesso em 03 nov. 2018. 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/defesa-nacional/forcas-armadas-submarino-nuclear-satelite-comunicacao-cacas/extensao-de-terras-indigenas-preocupa-militares.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/defesa-nacional/forcas-armadas-submarino-nuclear-satelite-comunicacao-cacas/extensao-de-terras-indigenas-preocupa-militares.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/defesa-nacional/forcas-armadas-submarino-nuclear-satelite-comunicacao-cacas/extensao-de-terras-indigenas-preocupa-militares.aspx
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indígenas preocupa militares”, alguns debatedores citaram as extensas áreas demarcadas 

como reservas indígenas e unidades de conservação como uma das maiores 

vulnerabilidades da defesa nacional, com base em diversas evidências, como as citadas 

acima que, ao cabo, conformam uma lista interessante de argumentos contrários à 

demarcação, com impactos previsíveis sobre a defesa, argumentos esses que serão 

apresentados na sequência. 

    Um dos mais interessantes argumentos surgido na ocasião foi apresentado pelo então 

Comandante Militar da Amazônia, o General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas que, 

mencionando a grande extensão das áreas de reservas indígenas (12,5% do território 

nacional, segundo a FUNAI), alerta para o fato de que poucos pontos da fronteira não 

estão ligados a esses tipos de unidades, o que, para ele, gera “certo tipo de congelamento 

das áreas”. 

Esse argumento é reforçado pela ideia de que muitas dessas reservas localizadas em 

região de fronteira de difícil penetração, ao se manterem intocadas e com baixíssima 

densidade populacional, poderiam servir de base para o crime organizado. 

O General Luiz Eduardo Rocha Paiva também levanta argumentos contrários à 

demarcação de TI na região de fronteira, afirmando que “as reservas passaram a 

constituir um problema para a soberania nacional depois que o Brasil ratificou, em 2007, 

a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, na Organização das Nações Unidas 

(ONU)”.  

Segundo o general Rocha Paiva, ao estabelecer que os índios têm direito ao 

autogoverno, à livre determinação política, a instituições políticas e sistemas jurídicos 

próprios, a pertencer a uma nação indígena, a vetar atividades militares em suas terras, e 

ainda a aceitar ou não medidas legislativas da União, implica em dizer que as ações 

militares, legislativas ou administrativas do Estado em território indígena deverão ser 

previamente consentidas pelos índios. Segundo o general: 

 

“Se isso de fato acontecer, nós vamos atomizar a Federação, porque há 

mais terras indígenas do que estados da Federação. E lembro que, se há 

terra, se há povo considerado nação e se há instituições políticas e 

jurídicas próprias, isso é um Estado-nação. Aí que está a ameaça”. 

(BRASIL, 2012) 
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 Ainda sobre a declaração da ONU, o professor João Quartim de Moraes, da Unicamp, 

aponta outro argumento interessante, ao afirmar que “o preocupante dessa situação é que 

o descumprimento da declaração possa servir de pretexto para, no futuro, a Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ou qualquer potência decidir que devem aqui 

combater o “bom combate”, como fizeram recentemente em países como a Líbia”. 

 Pergunta, ainda, o professor: “Potências que não hesitam utilizar esse tipo de 

expressão teriam alguma dificuldade amanhã, se a cobiça pela Amazônia fosse forte, em 

inventar um Estado independente de tal ou tal etnia?". (BRASIL, 2012) 

 

3.5 O Depoimento de um Militar e Ex-presidente da FUNAI 

 Em entrevista verbal não estruturada, cuja degravação consta do Apêndice A deste 

trabalho, realizada por este pesquisador com o General de Brigada e ex-presidente da 

FUNAI, Franlinberg Ribeiro de Freitas68, em 28 de junho de 2019, foram colhidas 

informações interessantes e que colaboraram sobremaneira para responder às questões 

desta pesquisa, a saber.  

 Sobre o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil e, em particular, na 

Amazônia, o Gen Franklinberg (2029) frisou que o início do processo se dá com a 

reivindicação da terra pela comunidade indígena, seguindo-se, então, a formação de um 

grupo de estudo, criado pela FUNAI. Após isso, é realizado o levantamento 

antropológico, que, segundo o general, é o embrião da TI. 

 Esse levantamento é apresentado ao presidente da FUNAI, que assina o Relatório 

Circunstanciado de Demarcação e Limitação, publicando-o, posteriormente no Diário 

Oficial da União, a fim de permitir as contestações. Se não houver contestação ou 

judicialização, a TI será demarcada, como manda a Constituição. 

 Ainda segundo o General, à época da entrevista, das cerca de mais de 450 terras 

indígenas existentes no Brasil, 59 se encontravam com seus processos de demarcação 

judicializados e cerca de 119 TI estavam ainda em estudo e devem, provavelmente, 

passar por judicialização.  

 Para se ter uma ideia da pressão dos grupos indigenistas e do nível dos processos 

judiciais em torno da questão, Franklinberg (2019) abordou o caso de uma ação que se 

 
68General da reserva do Exército Brasileiro, assumiu a FUNAI, em 9 de maio de 2017, durante o governo 

Michel Temer. Foi também o presidente da FUNAI nomeado pelo Governo Jair Bolsonaro, mas ficou no 

cargo apenas alguns meses. 
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processa no Ministério Público visando a retirada de “não índios” da cidade de 

Pacaraima69, localizada na Terra indígena de São Marcos, contígua à TIRSS, até hoje 

judicializada. 

 O Gen Franklinberb (2019) acrescentou, ainda, que a legislação apresenta alguns 

vicios que precisam ser revistos. Os processos de demarcação de terras indígenas hoje no 

Brasil são baseados em relatórios antropológicos que, em sua maioria, foram realizados 

por antropólogos engajados nos movimentos indigenistas e ambientalistas, abrigados por 

ONG.  

 A FUNAI, segundo o General, está limitada à contratar esses antropólogos unicamente 

por meio do currículo LATTES, não podendo considerar outros aspectos que favoreçam a 

isenção e à avaliação da idoneidade da pessoa. Para Franklinberg (2019), demarcações de 

grandes extensões e em faixa de fronteira satisfazem mais aos interesses estrangeiros de 

preservação do que propriamente o dos índios. 

 Apontou, também, que a demarcação que, por mandamento constitucional, deveria ser 

concluída em cinco anos, não terminou. Apenas em 1996 foi promulgado o Decreto Lei 

criando os procedimentos para a demarcação e, até hoje, se observa “uma verdadeira 

avalanche na busca por reconhecimento e demarcação” (FREITAS, 2019). 

Como militar, o General Franklimberg não poderia deixar de abordar a situação militar 

no estado de Roraima. Segundo o ex-presidente da FUNAI, é importante destacar a 

presença militar naquela região, que facilita em muito a missão das Forças Armadas na 

vigilância e proteção das fronteiras. 

 Apontou que na área da TIRSS existem três Pelotões Especiais de Fronteira (de 

Uiramutã, de Normandia e o de Bonfim), Ainda em Roraima, mais a Oeste, existem mais 

dois PEF (os de Auaris e Surucucu), dentro da TI Ianomami (Mapa 4). Existe ainda o 3º 

PEF (Marco BV-8), na fronteira com a Venezuela. Esses pelotões, ainda que com 

limitações, cumprem a missão de vigilância e controle do Estado naquela sensível faixa 

de fronteira e com liberdade de ação para atuar dentro das TI. 

 

 
69 O Senado aprovou em 16 de outubro de 2019 a exclusão do município de Pacaraima da Terra Indígena 

São Marcos, ambos em Roraima. O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 28/2019 tem objetivo de dar fim 

a restrições ao município. Trata-se de uma pendência que, segundo os senadores do estado, impacta a vida 

da população. O processo se encontra, agora, na Câmera dos Deputados. Fonte: 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/10/16/senado-aprova-retirada-de-area-do-municipio-

de-pacaraima-de-reserva-indigena 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135175
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Mapa 4 

Pelotões de Fronteira em Roraima 

 

 

    Fonte: Comando Militar da Amazônia. Disponível em: 

https://brasilsoberanoelivre.blogspot.com/2016/05/comando-militar-da-amazonia-

acompanhara.html 

 

 Franklinberg (2019) abordou ainda a fragilidade daquela região, apontando que a 

ocorrência de ilícitos dentro das TI ocorrem pela fraca presença do Estado e, sobre a 

questão da controvérsia entre soberania e defesa do Estado e os processos de demarcação, 

observou, apenas, que os procuradores se baseiam estritamente na legislação vigente e, o 

Estado, na maioria das vezes é derrotado em seus interesses. 

 

3.6 Aspectos Conclusivos  

A demarcação de terras indígenas na Amazônia parece ser um paradoxo e esse 

paradoxo ganha tons mais fortes quando se trata da demarcação de Terras Indígenas no 

estado de Roraima e, mais particularmente, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

Os debates em torno do caso TIRSS foram ricos em argumentos, tanto contrários, 

quanto favoráveis à demarcação, o que remete aos debates ocorridos na década de 80, por 

ocasião dos trabalhos da Constituinte de 1988, pela semelhança da discussão.  

O conteúdo dos argumentos mostra que o debate em torno do tema atravessou décadas 

e sempre apresentou o mesmo confronto entre os que defendem o desenvolvimento como 
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base para a segurança e defesa daquela região e os que defendem a satisfação dos direitos 

e dos interesses dos índios, com vistas a um resgate de uma dívida histórica para com os 

primeiros habitantes e donos originários das terras em que vivemos. 

O caso TIRSS é emblemático, na medida em que reúne em torno de si todas as facetas 

desse debate e culmina com uma decisão da suprema corte do país, que busca atender a 

todos os grupos de interesse, na medida do possível. 

Parece que a mensagem passada pelo STF não está na definição de uma razão 

vencedora, mas de tentar aplacar ou minimizar as divergências buscando mecanismos de 

compensação, como é próprio do jogo democrático. 

Para ilustrar essa vontade manifestada no acórdão que deu solução definitiva para a 

situação da TIRSS e mostrar que a convergência entre ambas as correntes de pensamento 

está na efetiva participação do Estado junto às comunidades indígenas que habitam 

aquela sensível região, vai aqui transcrito um interessante trecho do documento do STF: 

 

“Sem que esse especialíssimo regime constitucional de proteção 

indígena, contudo, venha a significar recusa a cada qual dos entes 

federados brasileiros da adoção de políticas públicas de integração dos 

nossos índios a padrões mais atualizados de convivência com o todo 

nacional. Políticas públicas de mais facilitado acesso à educação, lazer, 

saúde, ciência, tecnologia e profissionalização, de permeio com 

assistência na área da segurança pública e desfrute dos direitos políticos 

de votar e até de ser votado. Tudo na linha do pensamento 

integracionista que marcou a militância indigenista do Marechal 

Cândido Mariano da Silva Rondon (ele mesmo um descendente de 

índios) (...) Isto porque a fraternidade como signo constitucional de 

última geração axiológica é de preservar características étnicas, renove-

se a proposição quantas vezes for necessário, mas sem o viés 

separatista dos que pretendem fazer de cada área de concentração 

indígena um apartado e cômodo laboratório de enfatuadas teses 

acadêmicas, à moda de ajardinamento antropológico (talvez por isso 

que a nossa Constituição preferisse, como de fato preferiu, não usar da 

expressão ‘reserva indígena’, mas ‘terras indígenas’)”. (BRASIL, 2009, 

p. 306-307, grifos do autor, AC) 

 

Por fim, é necessário destacar que, infelizmente, a política pública implementada na 

Raposa Serra do Sol parece estar longe de alcançar seus objetivos e longe do ideal de 

uma nova vida para os índios daquela frágil região, como observamos no trecho do 

acórdão acima.   

Na verdade, o que ocorre está bem retratado em artigo do jornalista Reinaldo 

Azevedo, do qual se extraiu esse trecho: 
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 “(...) Vejam o que aconteceu com a área Raposa Serra do Sol, em 

Roraima, onde só vivem índios já aculturados. As lavouras de arroz, que 

tinham uma produção formidável, ocupavam apenas 0,7% da área: 12 

mil hectares de um total de 1.678.800. Lula é que havia decidido tornar 

as terras indígenas contínuas (2005), o que obrigaria a expulsão dos 

não-índios. Havia famílias de não-indígenas que ali estavam havia mais 

de 100 anos (...) Sim, os arrozeiros se foram. Parte considerável dos 

índios, que trabalhavam para eles, também tiveram de ir embora. Foram 

catar lixo em Boa Vista e morar em favelas. Índias caíram na 

prostituição (...)” (AZEVEDO, 2017) 
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CONCLUSÃO 

 

O primeiro capítulo desta dissertação tratou da abordagem realista da questão da 

demarcação de terras indígenas na Amazônia e sua relação com a noção de soberania e 

defesa nacional como entendidas para efeito deste trabalho. 

A análise realizada permitiu afirmar que, sim, existe uma percepção real de ameaça 

representada pela demarcação de terras indígenas na Amazônia, que leva preocupação à 

comunidade ligada à defesa, não no sentido bélico, por certo, mas uma ameaça percebida 

pela ação de grupos de interesses estrangeiros. 

Vale aqui citar mais uma vez o General Meira Mattos, quando afirma: 

 

“Não há dúvidas de que perigos rondam a nossa nunca contestada 

integridade territorial. Cabe ao Estado brasileiro demonstrar forte e 

inabalável decisão de não aceitar a violação de seus direitos soberanos. 

Para isso, precisará de uma diplomacia superativa e presente, capaz de 

desfazer no nascedouro qualquer pretensão internacionalista lesiva ao 

interesse nacional. Ao mesmo tempo, deve revelar notória capacidade 

de administrar a Amazônia, desenvolvendo eficiente política auto-

sustentável que preserve sua natureza, proteja suas águas e otimize o 

seu povoamento”. (MATTOS, 2005) 

 

 

Sob a perspectiva da abordagem realista, considerando que a soberania é a 

característica primordial do Estado e que, como soberano que é, não transige com a 

ingerência estrangeira e não abre mão do exercício do monopólio do poder sob o seu 

território, parece não haver duvidas de que há uma percepção de ameaça. 

As denúncias de instrumentalização da política de demarcação de terras indígenas por 

interesses estrangeiros e o risco de que esses territórios demarcados em faixa de fronteira 

possam vir a se tornar, no futuro, territórios autônomos e independentes do Brasil, 

induzem, irremediavelmente, a uma percepção de ameaça que não pode ser 

desconsiderada pelo Estado. 

Por essas razões, os grupos de interesse ligados à defesa e ao desenvolvimento 

econômico da região Amazônica consideram a demarcação de TI naquela região como 

ameaça para a defesa ou à soberania nacional, sob a alegação da fragilização do controle 

do acesso ao território pelo Estado, bem como a abertura de espaço para a ingerência 

estrangeira, principalmente no que tange ao controle e uso soberano do território e dos 

seus recursos.  
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O segundo capítulo tratou da questão indígena, sob uma abordagem liberal e 

humanista, do tema e de suas possíveis relações de impacto sobre as noções de soberania 

e defesa nacional. Nessa visada, estando afastadas as possibilidades de manipulação ou 

instrumentalização dessa política por interesses estrangeiros, a demarcação de TI na 

Amazônia, por si, não só é afastada como uma ameaça à soberania e à defesa, como se 

apresenta necessária para a satisfação plena do dos direitos do índio e para a sua inclusão 

ao espaço político nacional, como legítima reivindicação. 

Note-se que a questão indígena está inserida no contexto do ambientalismo, direito das 

minorias e de outros movimentos que ganharam corpo nos anos 80 e 90 em todo o 

mundo, juntamente com novos temas que comprometem a ação do Estado, afetando 

muitas das vezes a soberania, como o terrorismo ambiental, o direito de ingerência 

humanitária, a má interpretação do princípio da autodeterminação dos povos etc. 

Para os grupos ligados à defesa dos interesses indígenas, a demarcação dessas terras é 

a materialização do pagamento de uma dívida civilizatória para com os primeiros 

habitantes de nosso território, bem como uma forma de preservação desses povos 

ancestrais, com suas instituições e culturas, sem prejuízo da soberania, que seria 

protegida pelas leis do próprio Estado. Sua concretização é tida como uma conquista da 

participação dos movimentos indígenas e de demais movimentos identitários que 

encontram respaldo e ressonância na sociedade.  

O terceiro capítulo tratou especificamente da demarcação de terras indígenas em 

Roraima, em particular a Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS), buscando fechar o 

entendimento sobre a controvérsia da questão apresentada. 

Hoje, a demarcação da TIRSS é um exemplo marcante dessa controvérsi, pois, no 

contexto da política pública de demarcação de terras indígenas, parece ser um caso de 

fracasso. A mídia local e nacional dá conta de que os índios continuam abandonados à 

própria sorte, apesar do amparo da lei, o que suscita o permanente debate sobre o tema e 

o reavivamento dos discursos radicais, uma vez que somente se alcançou a preservação 

do território, sem a promoção do desenvolvimento esperado para aquelas comunidades. 

A satisfação simples e direta dos interesses das populações indígenas, sem uma 

política pública eficiente, pode levar a algo semelhante à abolição da escravidão, em 

1888, quando do dia para a noite, milhares de escravos foram jogados à sorte nas zonas 

rurais e nas cidades, com consequências que se notam até os dias atuais.  
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Por esse motivo, a demarcação merece ser criteriosamente avaliada, segundo o método 

de “avaliação de impactos” 70, uma vez que, passados quinze anos de sua homologação, a 

situação dos índios na TI e a condição socioeconômica na região são deploráveis. Tal 

avaliação permitirá ao Estado brasileiro realizar o realinhamento dessa política pública 

corrigindo os erros cometidos por ocasião de sua implementação.  

Voltando objetivamente à questão central deste trabalho, as duas percepções do 

mesmo problema permanecem alimentando a controvérsia em torno do tema. Nesse 

sentido, dois pontos devem ser salientados porque entrelaçam dois pontos de 

convergência entre os dois grupos aqui abordados.  

O primeiro é a percepção da ameaça representada pela ingerência estrangeira na 

Amazônia, por meio de mecanismos internacionais de pressão e que visam controlar a 

gestão do espaço amazônico, como observamos nos textos das professoras Maria Celina 

D’Araújo e Mônica Bruckmann;  

O segundo ponto de convergência apresentado é a necessidade de uma presença 

efetiva do Estado, por meio de políticas públicas efetivas para a região, de forma a 

promover o desenvolvimento sustentável, afastando, assim, possíveis ingerências 

externas. 

Nota-se, assim, que o entendimento de que um Estado soberano deve fazer prevalecer 

seus interesses e exercer a gestão política sob seu território é compartilhado tanto pelos 

que defendem, quanto pelos que são contrários à demarcação de terras indígenas na 

região amazônica, uma vez afastados os radicalismos ambientais e preservacionistas.   

Nesse ponto, o reconhecimento de que a presença do Estado brasileiro naquela região 

é muito pouco efetiva e que a necessidade da promoção do desenvolvimento sustentável é 

imperiosa em benefício dos índios e dos demais habitantes da Amazônia, parece apontar 

um caminho importante para a solução da controvérsia aqui tratada. 

Vale destacar, mais uma vez, a atualidade e a relevância do tema, uma vez que o 

debate em torno da demarcação de terras indígenas na Amazônia permanece evocando os 

mesmos discursos polarizados entre os argumentos da ameaça à soberania estatal na 

região e os da defesa dos interesses dos povos indígenas do Brasil.  

 
70 Uma das metodologias utilizadas para avaliação de políticas públicas, onde os analistas postulam as 

políticas governamentais como dadas e, a partir daí, olham os resultados e conseqüências. Os impactos na 

sociedade são julgados pelo exame de como os recursos são distribuídos e quais foram as mudanças sociais 

e econômicas resultantes para os grupos sociais atingidos pela ação pública. (PEDONE, 1986, p. 40) 
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Em 2014, por exemplo, um documento do Centro de Estudos Estratégicos da 

UNASUL, discorreu sobre o papel da defesa como último recurso na proteção dos 

recursos estratégicos da região, ativado quando a soberania territorial está em jogo, o que 

corrobora a ideia de que a manutenção da soberania no âmbito dos países da América do 

Sul não pode prescindir de uma ação integrada de promoção do desenvolvimento. 

 

“(...) No entanto, muitas vezes a perda da soberania pode-se dar sem 

ocupação territorial. É por isso que a verdadeira defesa dos recursos 

acima mencionados começa nas medidas políticas e econômicas de 

nossos Estados.” (UNASUL, 2014) 

 

 

A ameaça à soberania e à defesa se mostra muito mais relacionada à fragilidade da 

região e à incapacidade do Estado em dar soluções efetivas para o desenvolvimento 

sustentável daquela parte do território, crescendo essa percepção quando se nota o fato de 

que existem muitas terras indígenas localizadas em faixa de fronteira sensível 

geopoliticamente, como é o caso da TIRSS em Roraima.  

Nesse contexto internacional, com a Amazônia brasileira colocada no centro das 

atenções, e com o Brasil pressionado pela adoção de políticas públicas que possam 

atender tais demandas internacionais, é natural que, sob uma perspectiva realista, setores 

influentes do governo, principalmente aqueles ligados à defesa e às elites governantes dos 

estados amazônicos se posicionem contrários à demarcação de terras indígenas, 

principalmente na faixa de fronteira.  

De outro lado, a continuidade dos movimentos de pressões, sob pretexto dos 

problemas ambientais, dos direitos dos povos indígenas, das ações do narcotráfico e do 

crime organizado, servem como alerta para as ações do Brasil com relação à região 

amazônica. Afirmar que ainda hoje pairam ameaças à soberania brasileira sobre a 

Amazônia continua sendo polêmico. No entanto, se não existe uma ameaça direta de 

emprego militar, as pressões sobre o país e as tentativas de ingerências sobre o controle e 

a administração do território amazônico seguem ocorrendo, seja por meio de 

condicionamento de investimentos estrangeiros à preservação de reservas naturais na 

região, seja por meio das ações de ONGs ambientalistas e indigenistas, constrangendo o 

governo brasileiro perante a comunidade internacional. 

É importante notar, fruto da análise realizada, que a convergência em torno do 

reconhecimento da ausência do Estado e da promoção do desenvolvimento sustentável na 
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região, parece caminhar na direção da implementação de uma política de 

desenvolvimento sustentável para as Terras Indígenas, proposta por ambas as correntes, 

seja desenvolvimentista ou indigenista-ambientalista. O conflito de interesses entre os 

dois grupos revela, na verdade, uma disputa pela prevalência da atenção do Estado que, 

por sua vez, não alcança atender de forma eficiente todos os interesses em jogo.  

A divergência, portanto, reside, principalmente, no discurso das partes, o que não 

resolve de forma pragmática as questões levantadas, ao contrário, as acirram. 

A tese da ameaça à soberania parece não se sustentar, a partir do argumento da 

territorialidade ameaçada e que enseje o emprego dos recursos de defesa que dispõe o 

Estado. No entanto, aspectos inerentes ao direito internacional, como autodeterminação 

dos povos e outros listados no estatuto do índio, alimentam, potencialmente, os discursos 

que consideram tal ameaça. 

Essa tese encontra reforço, também, na fragilidade da infraestrutura e dos recursos 

disponíveis para a defesa do território, seja pela dificuldade de atuação militar na região, 

seja pelos parcos recursos disponíveis. Tanto é assim, que as Forças Armadas acabam 

sendo constantemente utilizada como ferramenta única de integração, de promoção do 

progresso e como garantidora da soberania nacional. A presença do Estado e de sua 

aparelhagem - nos âmbitos da saúde, da educação, da habitação, do desenvolvimento 

como um todo – é débil.  

Assim, em perdurando a falta de efetividade do Estado, sempre haverá espaço para as 

polêmicas entre discursos distintos e mesmo contrários em si.  

Voltando para a questão indígena em si, essa não se relaciona diretamente à defesa, 

mas deve ser uma preocupação do Estado, como em relação a qualquer minoria ou 

populações em fragilidade social. Nesse sentido, tais comunidades devem ser alvos da 

proteção e atenção de todas as esferas de governo, sem concorrer com as questões de 

Defesa ou Segurança. Ao contrário, devem ser tratadas no âmbito das políticas públicas.  

A verdadeira ameaça é a ausência do Estado na Amazônia. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA COM O GENERAL DA RESERVA FRANKLINBERG  

Tempo de Gravação: 39 min e 02 Seg 

Realizada em 28 de junho de 2019, na cidade de Brasília-DF. 

Gen Bda da Reserva Franklimberg Ribeiro de Freitas – Ex-Presidente da FUNAI. 

 

P1. O que o senhor tem a dizer sobre o debate existente hoje na mídia e na sociedade 

entre grupos favoráveis e grupos contrários à demarcação de TI na Amazônia? 

R: Esse tema das demarcações você vai encontrar em universidades e na própria 

internet de forma geral. Eu diria que grande parte desses trabalhos que existem sobre as 

demarcações são elaborados por ambientalistas, por pessoas que defendem a demarcação, 

mas do ponto de vista do meio ambiente, também. 

 Faço essa observação porque por trás das demarcações existem muitos interesses 

relacionados as esses processos. Além dos interesses indígenas, existem os interesses de 

Organizações Não Governamentais (ONG). ONG, essas que, diga-se de passagem, nós da 

FUNAI não temos ligação. Eu não observei ligação com a FUNAI. São ONG 

independentes.  

A fonte de recursos para essas ONG vem do exterior e vêm também do BNDS. As 

que vêm do exterior são patrocínios para preservação do meio ambiente. Então, quando 

se demarca uma TI, normalmente de grande extensão, eles estão cumprindo com o papel 

deles, segundo interesses lá de fora. E tudo isso vai se confrontar com o interesse do 

Estado brasileiro, particularmente no caso de Roraima, onde temos praticamente cerca 

70% do território constituído por Unidades de Conservação (UC), Terras Indígenas (TI), 

Reservas Biológicas e até mesmo pequenas áreas militares.  

Começa aí o confronto dos interesse dos ambientalistas e dessas ONGs com o 

interesse do estado de Roraima, que quer se desenvolver, mas encontra esse obstáculo 

referente à demarcação. Normalmente, concluindo a ideia inicial, grande parte desses 

trabalhos são das ONGs interessadas no meio ambiente. 
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P2. Como o senhor, como ex-Preseidente da FUNAI, vê o apoio dado às comunidades 

indígenas no Brasil? 

R: Existe sim, mas sempre o apoio aos índios se dá junto das ONG. É muito difícil 

você ver uma ONG equilibrada em temos de conceder aos índios o que é direito, e em 

termos de conceder a outros atores (fazendeiros, proprietários rurais) a posse do que eles 

tem de direito.   

Alguém apóia os indos? Apóia nesse mesmo sentido dos ambientalistas. Apoiam 

os índios no sentido de preservar o meio ambiente, normalmente em ligação com os 

ambientalistas. 

Vou te dar o exemplo do BNDES, um órgão financiador, que apóia com recursos 

do Fundo Amazônia. Esse fundo é usado normalmente por ONG que fazem trabalho 

junto às comunidades indígenas. E onde entra a FUNAI nesse aspecto? A FUNAI não 

recebe um centavo do fundo Amazônia, não recebemos um centavo do BNDES. Quem 

recebe são essas ONG que captam esse recurso para atender seus interesses.  

O orçamento da FUNAI para atender a sua atividade fim é extremamente irrisório. 

Por isso que se comenta pelo Brasil a fora, sobre a presença de ONG atuando na FUNAI. 

Não! Elas atuam na área indígena, mas não atuam com a FUNAI. Eu passei quase dois 

anos na FUNAI e não lembro de ter assinado nenhum convênio com ONG. O que eu 

assinei foi o recebimento de recursos a fundo perdido de um banco alemão chamado 

KFW, que doou 8 milhões de euros para serem aplicados na Amazônia. É claro que o 

interesse desse banco alemão, inicialmente, era conceder apenas para manutenção do 

meio ambiente, mas eu fui muito claro quando falei com eles que quem cuida do meio 

ambiente no Brasil é o IBAMA.  

A FUNAI cuida dos índios e eles precisam de casa de farinha, motor de popa, de 

radio, de infraestrutura. Então, eles, nesse Acordo de Cooperação Técnica assinado entre 

FUNAI e KFW, estabeleceram que metade do recurso fosse para infraestrutura e a outra 

metade para proteção do meio ambiente. Por quê? Se o índio tem motor de popa, ele tem 

condições de fiscalizar o rio para evitar que madeireiros e garimpeiros adentrem o rio, por 

exemplo.  

Existem brasileiros que apóiam os índios? Existem sim, mas a maior parte nesse 

sentido da preservação do meio ambiente e, normalmente, ligado às ONG. 
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P3. O senhor entende que a missão das Forças Armadas fica dificultada com a 

demarcação na faixa de fronteira? 

R: Nossas FA, felizmente dão a sensação de segurança na nossa faixa de fronteira 

onde nós temos Terras Indígenas. Sobre o caso de Roraima, lá temos o Pelotão Especial 

de Fronteira (PEF) de Bonfim, que não está numa TI, mas logo em cima ao Norte, temos 

o PEF de Normandia, dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TIRSS). Mais um 

pouco ao Norte, temos o PEF de Uiramutã, dentro da TIRSS.  

Veja bem, na área da TIRSS já está consolidada a presença desses dois PEF e 

existe um relacionamento com a comunidade de Normandia e Uiramutâ favorável à 

permanência dos PEF. Quando se vai mais para o Norte ainda, encontramos a cidade de 

Pacaraima, que fica dentro da TI São Marcos. Há uma disputa no Ministério Público 

(MP) para que a cidade de Pacaraima, que tem uma Pop de 8 a 10 mil pessoas, saia com 

sua população da região, por ser ali uma TI. Felizmente, em uma votação recente, foi 

julgado que a permanência de Pacaraima se sobrepõe à região da TI São Marcos, mas o 

processo ainda está judicializado.  

Agora, existe um bom relacionamento do Exército, relacionamento excepcional, 

até mesmo porque dentro dessa área que é cidade e TI, temos que levar em consideração  

que do outro lado na Venezuela temos a cidade de Santa Helena, que sedia uma Unidade 

do Exército Venezuelano, o ESCAMOTO, que é o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 

do Exército Venezuelano. Daí a importância de termos uma Unidade militar dentro da TI 

São Marcos, mas também da cidade de Pacaraima. 

Seguindo mais para o Oeste, temos dois PEF diferenciados, pois estão em área de 

selva e que são os PEF de Auaris e Surucucu. Esses PEF realmente são a presença do 

Estado brasileiro dentro da TI Ianomami, naquela região de Roraima. Fora isso, não 

temos outra presença do Estado na TI Ianomami, dentro do estado de Roraima. Então, eu 

vejo como extremamente importante a presença dos nossos PEF na faixa de fronteira, 

particularmente onde existe TI.  

Esses PEF também, como está acontecendo agora, frequentemente estão 

realizando operações para coibir ilícitos de garimpo, madeireiros e outros. Está sendo 

planejada, neste momento, mais uma operação dentro da TI Ianomami, no estado de 

Roraima. 
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P4.  O senhor entende que a demarcação em si não é uma ameaça à soberania, mas sim os 

interesses que estão por trás do controle dos recursos do território amazônico? 

R: Foi muito boa a colocação. Quando você observa que essa demarcação tem um 

estudo antropológico, claro, por parte da FUNAI, mas que quando há essa qualificação, 

ou reconhecimento da TI para o trabalho de demarcação, a gente observa, em muitos 

casos, outros interesses, além do indígena, pela demarcação do território. Em alguns 

casos, eles têm a sua vontade manipulada por ONG com o intuito de obter uma área 

maior ou até tentar ampliar um processo já existente com esse objetivo. Isso sim, vejo 

como uma ameaça à nossa segurança. 

 

P5. Sobre as novas ameaças, trafico de drogas, descaminho, homizio de dissidentes de 

FARC. O senhor entende que isso se soma à questão da ameaça do controle dos recursos 

do território, mas também representa um prejuízo à missão das FA em relação à 

segurança. 

R: Essa ameaça de ilícitos transfronteiriços ocorre em toda a faixa de fronteira, 

indígena ou não indígena. Ela ocorre também na TI, porque é fraca a presença do Estado 

nas TI. No estado de Roraima, sobre o qual estamos conversando, temos na faixa de 

fronteira da TI Ianomami apenas dois pelotões para uma área de fronteira enorme. 

 Então, essa facilidade faz com que a presença de garimpeiros se torne constante 

na região. Mas temos outros locais, como a Cabeça do Cachorro, onde a passagem de 

drogas é muito maior que em outras regiões da faixa de fronteira amazônica,  porque é 

fraca a presença do Estado na região.  

Essa missão de controle do tráfico não é missão específica das FA como sabemos. 

É missão da Polícia Federal (PF). Mas baseado na Lei complementar 97 e na 136, nós 

temos essa atribuição de realizar essa operação na faixa de fronteira pelo Exército.  

Quando se fala em homizio de dissidentes das FARC, lembro que num passado 

recente tivemos algumas informações de presença de FARC cooptando indígenas na faixa 

de fronteira. Hoje, com o encerramento do conflito, temos outro papel das FARC na faixa 

de fronteira, pois muitos desses solados ou militantes das FARC passaram a atuar no 

garimpo. Daí sim existe uma preocupação de fiscalização por parte do Exército na faixa 

de fronteira, dentro dos seus 150 Km, porque grande parte desses garimpeiros são 

oriundos das tropas da FARC. 
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P6. Sobre o Direito dos Povos Indígenas. Eles falam de autodeterminação, autogoverno, 

possibilidade de gerir os próprios recursos do território. etc. Os discursos contra a 

demarcação utilizam isso como argumento. Como o senhor vê o Direito dos Povos 

indígenas nesse contexto Amazônico? 

R: O Direito dos Povos Indígenas não se observa somente no ambiente 

amazônico, mas como o arcabouço da política indigenista no país. Permita-me fazer uma 

colocação para melhor entendimento: inicialmente houve no Brasil o SPI, criado em 

1910. Em razão de atropelos, problemas de gestão, ele foi extinto em 1967 e foi criada a 

FUNAI. Naquela época, por ocasião da criação da FUNAI, o foco era a integração do 

índio à sociedade.  

Veja bem, Esse foco não vem porque a FUNAI achava que devia ser assim, mas 

por que houve uma conferencia da OIT em 1957, em Helsink, onde eles colocaram como 

premissa que a relação junto aos indígenas seria de buscar a integração dos indígenas 

com a sociedade e a FUNAI “copiou e colou”, em 1967.  

Depois disso veio Estatuto do indo em 1973, que criou o ambiente para que a 

FUNAI funcionasse, inclusive, nesse estatuto do índio, em 1973, ele disse que as TI 

deveriam ser demarcadas em 5 anos, mas isso não aconteceu.  O que acontece, então, é 

que houve uma evolução natural da sociedade em âmbito mundial e, em 1988, o Brasil 

promulgou sua Constituição. Já por ação da mídia internacional e dos Movimentos 

internacionais, o índio foi reconhecido pelo Estado brasileiro como indígena. Como é 

reconhecido? No artigo 231 da Constituição Federal (CF), o Estado brasileiro reconhece a 

organização social, os costumes, as tradições, as lendas e língua dos indígenas. Agora o 

Estado reconhece também as terras originárias. O índio entendeu que estava bem, que 

agora é reconhecido e que tem direito às terras originárias e à autoeterminação.  

Assim, a CF/1988 afastou a premissa da integração, do paternalismo. A partir de 

então, o índio começou a reivindicar seu território com maior intensidade, começou a 

criar organizações e movimentos indígenas, para que viesse a conquistar seu território. 

Bem, a partir de 1988, o Estado teria cinco anos para demarcar, terminando em 1993. No 

entanto, somente em 1996 é que foi criado o Decreto Lei que estabelece os 

procedimentos administrativos para demarcação de TI no Brasil. Então, de 1996 para cá, 

foi uma avalanche de busca por reconhecimento de TI no país.  

Daí você me pergunta: mas o direito? Bem, desde 1996 e, baseado na CF/ 1988, 

que disse que deveria fazer a demarcação em cinco anos, o Estado, já com o direito de 
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autodeterminação e até mesmo de autodeclaração reconhecido aos índios, começou o 

processo de demarcação e, logo em seguida, em 2004, veio a convenção 169 da OIT. 

Essa convenção concede uma outra série de direitos aos indígenas que não podemos 

enumerar, em razão de serem 41, aproximadamente. Logo em seguida veio a declaração 

dos Direito dos Povos indígenas da Organização das Nações Unidas (ONU), depois a 

declaração do direito dos Povos Indígenas da Organização dos Estados Americanos 

(OEA)71.  

Veja bem a quantidade de direitos que os índios começaram a receber. Mas há um 

confronto entre tantos direitos e o Estado de Direito no Brasil. Assim, muitas vezes 

confundem e dizem que o índio tem direito demais. No entanto, o Estado Brasileiro 

também tem que atender outros direitos e suas obrigações institucionais.  

O índio então recebeu muitos direitos? Recebeu sim, mas o que a FUNAI trabalha 

são os direitos reconhecidos pela CF/ 1988, pelo processo de demarcação e pela 

Convenção 169 da OIT. Com base nesses direitos e nas duas declarações da ONU e da 

OEA é que os procuradores do MPF se baseiam para sempre se posicionarem a favor dos 

povos indígenas. 

 

P7. Como o Sr vê a situação atual dos povos indígenas de Roraima? Tem sido boa a 

política de demarcação de TI para eles? 

R: Não. De uma maneira geral, não só os índios de Roraima, mas de outros 

estados do Brasil. Nós temos em torno de 450 TI demarcadas. Além dessas TI 

demarcadas, a FUNAI tem cerca de 119 TI em processo de estudo. Por que estudo? 

Porque a demarcação de TI tem cinco fases: identificação, delimitação, relatório 

circunstanciado, Portaria declaratória do Ministro Justiça, homologação do PR e o 

registro. Então, homologadas, temos cerca de 450 e 119 em estudo. Na minha gestão na 

FUNAI, tínhamos 27 TI em processo ou judicializados. Hoje existem 59 TI 

judicializadas, e a tendência é de que essa quantidade seja ampliada. 

 
71 O Gen Franklimberg se refere aqui à Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas 

(DADPI), aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), é o primeiro 

instrumento da história da OEA que promove e protege os direitos dos povos indígenas das Américas. A 

aprovação ocorreu por aclamação pelos Estados Membros, no último dia 15 de junho de 2016, em Santo 

Domingo, capital da República Dominicana. Ver FUNAI, em:: 

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/3815-oea 
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No estado de RR nós temos três grandes TI: a TIRSS já homologada, a Ianomami, 

também já homologada, e a de São Marcos, mais ao Norte. Mais ao Sul outras TI com 

processo de demarcação consolidado, que são as TI Waimiri Atroari e TI Wai Wai, todas 

já com processo homologado. No entanto, quando a TI São Marcos resolveu alegar que 

Pacaraima está dentro da TI e precisa ser removida e o MP abraça essa causa, acaba 

gerando uma insegurança jurídica sobre o processo e, até que seja consolidado, é uma 

ameaça para Roraima, pois Pacaraima é um município daquele estado.  

Uiramutan e Normandia, onde estão os PEF já mencionados, também são 

municípios dentro de TI, mas contam com o amparo das 19 condicionantes do Ministro 

Direito, onde ele diz que instalações militares poderão ser estabelecidas dentro das TI, em 

caso de necessidade de Seg Nac. Está previsto e, quanto a isso, não há problema. 

 Resumidamente, o processo de demarcação no estado de Roraima já está bastante 

avançado, mas pode ser que surjam modificações, pois, às vezes, o processo de uma TI 

está funcionando bem, mas pode aparecer alguém, principalmente ONG, dizendo que a 

área pode ser ampliada. Segundo o Acordão do STF, é proibida sua ampliação, mas o 

argumento usado é sempre o mesmo: “houve vicio no processo” ou “houve erro no 

processo” de demarcação. Nesses casos, o que pode ser constituído é uma Reserva 

Indígena e não uma TI. A diferença é que a TI é a terra originária , enquanto a reserva é 

aquela não originária, mas que foi adquirida para que os índios possam permanecer. De 

qualquer forma o  processo fica judicializado. 

  No Brasil há muitas reservas indígenas, pois a população aumentou muito, e como 

não se pode ampliar as TI, criam-se reservas. 

 

P8. A Política Pública (PP) de demarcação que começou em 1996 com a regulamentação 

da Constituição tem sido benéfica pro índio? Ele tem desfrutado como se pretendia? 

R: Para o índio, a demarcação é o amparo legal para que tenha a sua terra. Eu, 

como gestor da FUNAI, já observei desde o primeiro momento, que essa legislação tem 

vícios. Considerando as cinco fases já mencionadas, o início do processo começa com 

uma reivindicação feita à FUNAI. Ela é analisada por um servidor, que preenche um 

amplo questionário que é analisado internamente, inclusive mandando alguém para 

checar informações, se for o caso e, após isso, a TI é qualificada ou se parte para a 

criação de uma reserva indígena.  
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Em caso de ser possível qualificar como TI, cria-se, então, um Grupo de Estudo 

multidisciplinar, composto por um antropólogo, um ambientalista, um sociólogo, um 

cartógrafo, especialista em direitos sociais e outros especialistas julgados necessários pelo 

antropólogo, que faz um levantamento antropológico, que é o embrião da TI. Depois de 

terminado, o trabalho é apresentado ao Presidente da FUNAI, que vai acreditar e assinar 

o relatório circunstanciado de identificação e delimitação. Criou-se aí o embrião de uma 

TI. Nesse ponto, é feita a publicação no DOU para que os entes federados tomem 

conhecimento e possam fazer as contestações, assim como os fazendeiros, o prefeito, o 

governador. Com a publicação vem o confronto de interesses e o processo de 

judicialização. Se tudo der certo, depois de 30 dias prorrogados por mais 30, é 

encaminhado para o Ministro da Justiça, que assina a portaria declaratória e fica 

declarada a TI. 

Aí eu pergunto: por que um antropólogo, apenas um antropólogo, fica responsável 

por todo esse processo, por determinar tudo isso? Aqui está o problema da questão. A 

FUNAI está limitada a contratar esses antropólogos unicamente por meio do currículo 

LATTES, não podendo considerar outros aspectos que favoreçam a isenção e à avaliação 

da idoneidade da pessoa. Essa responsabilidade, atribuída pelo Decreto Lei 1775, deveria 

ser verificada, para que desse uma consistência maior ao grupo de trabalho e para melhor 

avaliar o trabalho do antropólogo. 

A legislação, então, será sempre benéfica para o índio, porque lhe é favorável, 

mas para os entes federados em todos os níveis, cria-se esse problema. 

 

P9. A demarcação em RR restringe o desenvolvimento naquele estado e alguns povos 

indígenas querem esse progresso. No entanto, o que se observa é uma migração das TI 

para as cidades. Como o Sr vê isso para as comunidades indígenas? 

R: É horrível o apoio do Estado ao indígena para que ele saia da situação de 

miséria para o desenvolvimento. Todo mundo sabe que o índio quer o desenvolvimento. 

Desde o tempo dos EUA, quando o índio queria o ouro e frequentar cassino. Mas o 

Estado brasileiro concede um orçamento irrisório à FUNAI. Um orçamento de 100 

milhões por ano, enquanto a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) recebe um 

orçamento de 1,6 bilhões, Como a FUNAI com 100 milhões, sendo 70 de custeio e 30 

para atividades finalísticas pode conceder apoio para 1 milhão de indígenas no Brasil? 

https://www.facebook.com/saudeindigenaSESAI/?hc_ref=ARQUzJJLcqSsqaEDXvv71-D4JHSLf7AVqzQksa6WyJB3PMJMbn6DYrPMUwtb5pKR72o&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCEQNY-Tm76CGtHzEQqW9P7urQ5U9nqYN-hCGsbBQ-w1HYbKFmnQ-VZ94u312XBrEFaqWgjcKZuOEQLXnr6iwTXxUddjz4hN3peiAqoi7F-3mWQyO3Ku5FTED4E7HRQuDlSgWcCFTybfY5T-I7isxS0qu-pxA7ejtF1gOYYfP8_GF_nMsk4hEj-NIMLJmfHrht-6bFA1A401hgnnNpOloahyWu254NVM5pkYRunerxgzRe5DlSTlB7BQucNc9OaQfVowaBOQF6qIzkhxMjiK027UBpDsp90agTrNBDeXpxQiVWBfqSaqQG9HOGmIT3uHpd192efnqtujU8uNmfiGw7Qpw&__tn__=kC-R
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Essa é a dificuldade do Estado e ainda dizem que a culpa é da FUNAI e do seu 

presidente. Eu sou militar e todo militar quer que o índio se desenvolva... 

Voltando ao foco. Há sim uma tremenda dificuldade do estado em conceder apoio 

a quem faz esses trabalhos de apoio ao índio dentro da FUNAI, que são a coordenação 

geral de etnodessenvolvimento e a coordenação geral de promoção de direitos sociais, e 

de promoção à cidadania na área de educação. Essas tinham que estar fortalecidas. O 

índio quer estudar, quer ir para a universidade, mas não tem como bancar e nem a 

FUNAI. Quem vai bancar o índio na cidade para estudar? E o transporte do índio? Todos 

querem o desenvolvimento, mas o Estado tem que dar condições para isso. 

O caso de Roraima, por exemplo: quem passava pela subida da TIRSS, na parte 

baixa, em Surumú, olhava aquela área verde do helicóptero ou da estrada, uma plantação 

imensa de arrozal. Era tudo verde naquela região. Hoje lá só tem campina, aquela 

vegetação horrível do lavrado.  

Várias vezes conversei com os índios: por que não fazem uma cooperativa e 

reiniciam os trabalhos com o arroz? Então eles diziam que querem ter uma outra forma de 

desenvolvimento sustentável. Como eles não podem ser obrigados, temos que parar por 

aí. Seria uma excelente opção criar uma cooperativa e começar um trabalho pequeno, mas 

o Estado não dá recurso para isso. Poderiam, ainda, tentar parceria, que dizem ser 

proibida... E o Estado brasileiro faz assim, finge que não vê. 

As ONGS investem sim, mas para que eles permaneçam na condição que está, não 

no sentido da promoção do desenvolvimento, de acesso a educação, à eletricidade, etc. As 

ONGs se contrapõem a isso, pois para seguir recebendo recursos necessitam preservar o 

meio ambiente e nada melhor para isso do que manter o indígena lá dentro no estado em 

que está. Isso cria um ambiente de animosidade. 

 

## 

 


